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بصف الروضة

بمدينة نيويورك لعام 2020

للتالميذ مواليد عام 2015
المقبلين على صف الروضة في خريف عام 2020
قدّ م اللتحاق بصف الروضة بحلول يوم  21يناير /كانون الثاني!2020 ،
اﺳﺗﺧدم ﻣوﻗﻊ ) (MySchools) (C MySchools.nycﻻﺳﺗﻛﺷﺎف ﺧﯾﺎراﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ،واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑراﻣﺞ ﻟطﻠب اﻻﻟﺣﺎق اﻟﺧﺎص ﺑطﻔﻠك ،وﺗﻘدﯾم طﻠب اﻻﻟﺣﺎق
ﺑﺻف اﻟروﺿﺔ—ﻛل ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد.

تعرف على المزيد
schools.nyc.gov/Kindergarten
718-935-2009
ESEnrollment@schools.nyc.gov




   ﺕ ﺍﻝ

 ﺍﻭ

اﻟﺗﻘدﯾم ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺻف اﻟروﺿﺔ ھو ﺧطوة أوﻟﻰ ﻣﺛﯾرة ﻓﻲ رﺣﻠﺔ طﻔﻠﻛم ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ .ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ،ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل أن ﯾﺑدؤوا ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺻف اﻟروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻘوﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺑﻠﻐون ﻓﯾﮫ ﺳن ﺧﻣس ﺳﻧوات .وﻋﻠﯾك اﻟﺗﻘدم ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑراﻣﺞ ﺻف اﻟروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن أواﺋل
دﯾﺳﻣﺑر /ﻛﺎﻧون اﻷول 2019 ،و 21يناير/كانون الثاني ،2020 ،وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺻف اﻟروﺿﺔ .ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﻘدم ﻟﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ 12
ﺑرﻧﺎﻣﺟً ﺎ ﻟﺻف اﻟروﺿﺔ.

ﺗﻌرﻑ ﻋﻠﻰ الﻤﺰﻳﺪ!
ّ

 | schools.nyc.gov/Kindergartenاﺣﺻل ﻋﻠﻰ آﺧر اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت.
 | schools.nyc.gov/Connectاﺷﺗرك ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻف اﻟروﺿﺔ.

دليل عملية القبول بصف الروضة بمدينة نيويورك لعام  | 2020اﺳﺗﺧدم ھذا اﻟدﻟﯾل ﻟﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾم إﻟﻰ ﺻف اﻟروﺿﺔ.
اﺑﺣث ﻋن ﻣدارس ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧك ﻋﻠﻰ ﺧراﺋطﻧﺎ .ﺛم ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ).(MySchools

الﺘﻘﺪﻳﻢ لﻼلﺘﺤﺎﻕ بصف الروضة

 | C MySchools.nycاﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ) (MySchoolsھو دﻟﯾل إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك وھو ﻛذﻟك طﻠب ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﻲ ﻟطﻔﻠك.
ﻗُم ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  MySchools.nycﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻋن ھذه اﻟﺑراﻣﺞ ،واﺧﺗر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠب إﻟﺣﺎق طﻔﻠك ،وﻗدم طﻠب اﻹﻟﺣﺎق.

قدم بحلول يوم:

ﻳﻨﺎﻳر /ﻛﺎﻧﻮﻥ الﺜﺎﻧﻲ
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احصل على عرض
االلحاق الخاص بك
لصف الروضة في:

2020

أبريل /نيسان

اﺣصﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ

 | schools.nyc.gov/WelcomeCentersﻗُم ﺑزﯾﺎرة أﺣد ﻣراﻛز اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌﺎﺋﻼت.

| 718-935-2009
 | ESEnrollment@schools.nyc.govاﺗﺻل ﺑﻧﺎ أو راﺳﻠﻧﺎ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك
أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺑول ﺑﺻف اﻟروﺿﺔ.
ﻟدﯾك اھﺗﻣﺎم ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣوھوﺑﯾن واﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن )(G&T؟ اﻗﻠب ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻘراءة دﻟﯾل اﻟﻘﺑول ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﻣوھوﺑﯾن واﻟﻣوھوﺑﯾن.

ﺣول ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻐﻼف
اﻟﺗﻠﻣﯾذة | Angel Feng :اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ | Janice Edelman :ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔManuel Ureña :
ﺗﺗﺷﺎرك ﻛل ﻋﺎم إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ) (Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museumﻹﻋداد ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻐﻼف .وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻏﻼف دﻟﯾل اﻟﻘﺑول ھذا اﻟﺗﻠﻣﯾذة  ،Angel Fengوھﻲ ﺗﻠﻣﯾذة ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ) .(High School of Art and Designاﺳﺗﻠﮭم ﺗﺻﻣﯾم
 Angel Fengﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻣو ﺑﮭﺎ اﻟطﻔل ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻣﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﻔز إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﺟدﯾدة.

دليل القبول

بصف الروضة

بمدينة نيويورك لعام 2020
للتالميذ مواليد عام 2015
المقبلين على صف الروضة في عام 2020

المعلومات الواردة في هذا الدليل دقيقة وقت النشر لكنها
قد تكون عُرضة للتغيير .للحصول على أحدث المعلومات،
اتصل بالمدارس مباشرة ،أو قُم بزيارة الموقع اإللكتروني
 ،MySchools.nycأو ارجع إلى الموقع اإللكتروني
لعمليات القيد (.)schools.nyc.gov/Enrollment
تنص سياسة إدارة التعليم بمدينة نيويورك على تقديم فرص تعليمية متكافئة وفقا للقوانين والتعليمات
المعمول بها ،بغض النظر عن الجنس ،أو اللون ،أو الديانة ،أو السن ،أو العقيدة ،أو الخلفية اإلثنية،
أو األصل الوطني ،أو الوضع كأجنبي ،أو الجنسية ،أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو التوجه الجنسي ،أو النوع
االجتماعي ،أو الوزن ،الفعلي أو المتصور ،وعلى المحافظة على بيئة خالية من التحرش الذي يكون
على أي من التصنيفات المحمية أعاله ،بما في ذلك التحرش الجنسي واالنتقام.
يمكن توجيه أي استفسارات حول االمتثال لهذه السياسة إلى:
Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street,
.Room 1102, Brooklyn, New York 11201
الهاتف  /718‑935‑3320الهاتف المجاني.877‑332‑4845 :
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اقلب هذا الكتاب لقراءة دليل القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين لعام !2020

القائمة المرجعية

أبريل /نيسان

يناير /كانون الثاني

ديسمبر /كانون األول

أكتوبر /تشرين األول  -نوفمبر /تشرين الثاني

إلجراءات التقديم لصف الروضة
00استخدم هذا الدليل للتعرِّ ف على كل من عمليات القبول ببرامج صف الروضة وبرامج الموهوبين والمتفوقين (.)G&T
00ابحث عن المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي بإدخال عنوانك على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolأو االتصال برقم
هاتف االستعالمات .311
أغلب التالميذ يداومون بصف الروضة في المدرسة التابعة لمنطقة توزيعهم الجغرافي.
00تعرَّ ف على الفعاليات واللقاءات المفتوحة على الرابط التالي .schools.nyc.gov/Kindergarten
0 0احضر فعالية قبول بإحدى المدارس االبتدائية القريبة منك.
0 0قُم بزيارة المدارس .للحصول على أحدث المعلومات حول اللقاءات المفتوحة ،يرجى االتصال بالمدارس مباشرة.
00برنامج الموهوبين والمتفوقين ( | )G&Tقم بتسجيل طفلك إلجراء امتحان الموهوبين والمتفوقين بحلول يوم  12نوفمبر /تشرين الثاني.2019 ،
للتقدم إلى برامج الموهوبين والمتفوقين ( ،)G&Tيجب أن يحصل طفلك على درجة مؤهِّلة في هذا االمتحان .تأ َّكد من تأكيد تاريخ امتحان طفلك وموقع
االمتحان ،واستخدم أسئلة االمتحان التجريبي الموجودة في دليل القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين لمساعدة طفلك على االستعداد لتجربته في االمتحان.

يُفتح باب التقديم لصف الروضة في أوائل ديسمبر /كانون األول!
00استخدم موقع  )CMySchools.nyc( MySchoolsألجل:
0 0استكشف خياراتك وابحث عن برامج صف الروضة التي تلبي احتياجات عائلتك.
0 0اختر ما يصل إلى  12برامجً ا أضفهم إلى طلب االلحاق الخاص بطفلك.
0 0قدم طلب االلحاق بحلول يوم  21يناير /كانون الثاني.2020 ،
التقديم عبر اإلنترنت سهل وسريع .أو ،إذا كنت تفضِّل ذلك ،فيمكنك التقدم إلى برامج الروضة بالهاتف على الرقم 718‑935‑2009 :أو بالحضور شخصيًا
إلى أحد مراكز استقبال العائالت—المواقع وساعات الدوام مذكورة في القسم .2.5

تغلق فترة التقديم لاللتحاق بصف الروضة!
00قدّم في صف الروضة بحلول  21يناير /كانون الثاني—2020 ،ال تنسى النقر على زر تقديم الطلب " ."Submit Applicationحتى بعد تقديم طلبك
يمكنك إدخال تغييرات عليه على موقع  )CMySchools.nyc( MySchoolsحتى الموعد النهائي.
00برامج الموهوبين والمتفوقين ( | )G&Tالتالميذ من مواليد عام  2015المقرر لهم موعد لخوض امتحان الموهوبين والمتفوقين ( )G&Tسوف
يخوضونه في يوم من أيام العمل األسبوعية بموقع امتحانات محدد لهم.

00تسَّلم عرض االلحاق الخاص بطفلك بصف الروضة! سيتضمن خطاب عرض االلحاق هذا أيضًا معلومات حول قوائم االنتظار والخطوات التالية.
00قُم بالتسجيل المبدئي في المدرسة لقبول عرض االلحاق الخاص بطفلك بصف الروضة؛ تأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة .وحتى لو كنت تأمل في
الحصول على عرض إلحاق في برنامج للموهبين والمتفوقين ( )G&Tالح ًقا ،اقبل هذا العرض اآلن.

00برامج الموهوبين والمتفوقين ( | )G&Tاحصل على تقرير نتائج امتحان الموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلطفلك .إذا حصل طفلك على درجة مؤهلة،
سوف تحصل أيضًا على طلب إلحاق لبرامج الموهوبين والمتفوقين (.)G&T

اقلب هذا الكتاب لقراءة دليل القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين.
1

تعرف على مساري الوصول إلى المدارس االبتدائية
0.1
َّ
جميع أطفال مدينة نيويورك الذين وُ لدوا في عام  2015سوف يبدؤون المداومة في صف الروضة في سبتمبر /أيلول  ،2020وسوف يضمنون مكا ًنا في
صف الروضة في مدرسة عامة .بمجرد أن يبدأ طفلك صف الروضة ،يمكنه البقاء في نفس المدرسة حتى الصف النهائي بالمرحلة االبتدائية.
هناك طريقان للقبول بالمدارس االبتدائية:

تقديم طلب االلتحاق بصف الروضة

خوض امتحان للتقدم لبرامج الموهوبين
والمتفوقين ()G&T
اختياري

نحث جميع العائالت على المشاركة في عمليات التقديم لاللتحاق ببرامج صف الروضة وبرامج الموهوبين والمتفوقين (.)G&T

 1.1التقدم لبرامج صف الروضة
قدّم طلب االلتحاق ببرامج صف الروضة لطفلك عبر اإلنترنت على الموقع  ،)CMySchools.nyc( MySchoolsأو عبر الهاتف ،أو شخصيا ً في
أحد مراكز استقبال العائالت بحلول يوم الثالثاء 21 ،يناير /كانون الثاني—2020 ،تعرَّ ف على المزيد في القسم  .0.5يمكنك التقديم لما يصل إلى 12
برنامجً ا لصف الروضة .في أبريل /نيسان ،سوف تحصل على عرض اإللحاق بصف الروضة .قُم بالتسجيل المبدئي شخصيا ً بالمدرسة لتقبل هذا العرض،
حتى إن كنت تأمل في الحصول على عرض بأحد برامج الموهوبين والمتفوقين ( )G&Tأو عرض من قائمة االنتظار.

 2.1خوض امتحان برامج الموهوبين والمتفوقين
إذا كنت ترغب في مشاركة طفلك في امتحان الموهوبين والمتفوقين ( ،)G&Tفقم بتسجيل طفلك لخوض االمتحان .يمكنك التسجيل بإحدى طريقتين :عبر
اإلنترنت ،على موقع  )CMySchools.nyc( MySchoolsأو شخصيا ً في أحد مراكز استقبال العائالت .الموعد النهائي للتسجيل هو يوم 12
نوفمبر /تشرين الثاني ،2019 ،واألطفال المسجلون لخوض االمتحان سيقومون بخوضه في يناير /كانون الثاني .2020 ،في أبريل /نيسان ،سوف يحصل
طفلك على تقرير نتيجة االمتحان .إذا كانت درجته مرتفعة بما يكفي فسوف تحصل على خيار تقديم طلب إلحاق ببرامج الموهوبين والمتفوقين (.)G&T
تعرَّ ف على المزيد بقلب هذا الكتاب لقراءة دليل القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين.

َ 3.1من يمكنه المشاركة؟
لتقديم طلب لطفلك لاللتحاق ببرامج صف الروضة أو لتحديد موعد لخوض امتحان برامج الموهوبين والمتفوقين ( ،)G&Tيجب أن يكون طفلك مقيمًا حاليًا
بمدينة نيويورك .في هذا الخريف ،يمكن لألطفال المولودين في عام  2012أو  2013أو  2014أو  2015التسجيل لخوض امتحان الموهوبين والمتفوقين
( .)G&Tولكن ،فقط األطفال مواليد عام  2015يمكنهم التقديم بصف الروضة—عمليات القبول في برامج صف الروضة وبرامج الموهوبين والمتفوقين
( )G&Tلصف الروضة مفتوحة لجميع التالميذ في هذا السن ،بما في ذلك التالميذ الحاليين بصف ما قبل الروضة بالمدارس العامة التابعة إلدارة التعليم،
ومراكز صف الروضة ،ومراكز التعليم المبكر بمدينة نيويورك ،والمدارس المستقلة ،والمدارس الخاصة ،والمدارس األبرشية .التالميذ الذين يداومون بصف
ما قبل الروضة حاليًا في مدرسة ابتدائية عامة ال يزال يتعين عليهم التقدم لاللتحاق بصف الروضة.
نرحِّ ب بحميع التالميذ ونخدمهم بما في ذلك:

التالميذ متعلمو اللغة اإلنكليزية | schools.nyc.gov/Multilingual-Learners
ال يجوز ألي مدرسة أن ترفض قبول أو تسجيل أو التحاق تلميذ بناء على إتقانه أو إتقانه المتصوَّ ر للغة اإلنكليزية .تو ِّفر إدارة التعليم لمدينة نيويورك نطا ًقا
واسعًا من المساعدات والخدمات للمتعلمين متعددي اللغات/متعلمي اللغة اإلنكليزية من أجل تنمية مهارات اللغة اإلنكليزية لديهم ،وتحضيرهم للنجاح في
المدرسة و /أو الكلية و /أو المسارات المهنية.
تعرَّ ف على المزيد حول برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ( ،)ENLوبرنامج التعليم االنتقالي ثنائي اللغة (  ،)TBEوالبرامج ثنائية اللغة ()DL
على موقعنا اإللكتروني.

JJ

2

يمكنك التقديم مباشرة إلى برامج صف الروضة ثنائية اللغة عن طريق إضافة هذه البرامج إلى طلب االلحاق الخاص بطفلك .تعرَّ ف على المزيد في
القسم .4.2

JJ

JJ

يمكن أن يخوض طفلك امتحان برنامج الموهوبين والمتفوقين ( )G&Tبلغات أخرى غير اإلنكليزية .اقلب هذا الكتاب لقراءة دليل القبول
ببرامج الموهوبين والمتفوقين.

التالميذ ذوو اإلعاقة | schools.nyc.gov/SpecialEducation
يُتوقع من جميع المدارس االبتدائية التي تشارك في عمليات القبول الخاصة ببرامج صف الروضة و /أو عمليات القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين
( ،)G&Tأن تستقبل التالميذ ذوي اإلعاقات وأن تقدم لهم خدماتها حسب ما يقتضيه برنامج التعليم الفردي ( )IEPلكل منهم .للمشاركة في عملية القبول
بصف الروضة ،يتبع التالميذ ذوو اإلعاقة نفس الخطوات الموضحة في هذا الدليل مثل أقرانهم في التعليم العام.
JJ

JJ

تعرف على المزيد حول خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لتالميذ صف الروضة على موقعنا اإللكتروني.
يمكن أن يكون التالميذ ذوو اإلعاقة المشاركون في عمليات القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين ( )G&Tمؤهلين للحصول على تسهيالت
االمتحانات الجتياز امتحان برامج الموهوبين والمتفوقين (—)G&Tاقلب هذا الكتاب للتعرف على المزيد.

تيسر الوصول إلى الموقع | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
التالميذ ذوو احتياجات ّ
إن إدارة التعليم لمدينة نيويورك ملتزمة بتزويد التالميذ ذوي االحتياجات المتعلقة بتيسير الوصول للموقع بإلحاق بالمدرسة اإلبتدائية يتيح لهم الوصول لجميع
البرامج والخدمات ذات الصلة .تقع المدارس أو البرامج الميسَّرة في مبنى ميسَّر كليًا أو جزئيًا حيث يمكن للشخص الذي يحتاج إلى تسهيالت تيسُّر الوصول
للمبنى الدخول إلى جميع البرامج والخدمات ذات الصلة والوصول إليها ،بما في ذلك مختبر العلوم والمكتبة والكافيتريا وصالة األلعاب الرياضية ،ويجب أن
تكون هناك دورة مياه واحدة على األقل ميسَّر الوصول إليها؛ في بعض الحاالت ،يمكن أن تقضي الحاجة بنقل برامج المدرسة من أجل تسهيل الوصول إليها.
جميع المدارس التي ُتعتبر ميسَّرة الوصول إليها تحمل عالمة بأنها ميسَّرة بالكامل أو ميسَّرة جزئيا ً في القسم  0.7من دليل القبول هذا.

JJ

JJ

للحصول على أحدث المعلومات بشأن تيسر الوصول في المباني المدرسية ،يُرجى االتصال بالمدارس مباشرة أو زيارتها شخصيًا.

التالميذ المقيمون في سكن مؤقت | schools.nyc.gov/STH
ينبغي للعائالت التي لديها تالميذ في سكن مؤقت التقدم لبرامج صف الروضة وبرامج والموهوبين والمتفوقين حتى إذا كان وضعهم السكني غير مؤكد.
وال يطالب التالميذ المقيمون في سكن مؤقت ،وفقا ً لقانون ماكيني-فينتو لمساعدة المشردين ،بتقديم وثائق (بما في ذلك إثبات العنوان ،وإثبات تاريخ
الميالد ،وسجالت التطعيم) من أجل المشاركة في عمليه القبول أو التسجيل بالمدارس.

JJ

JJ

قد يكون لدى التالميذ المقيمين في سكن مؤقت أو تواجه عائالتهم مشقة اقتصادية كبيرة احتياجات تتطلب اعتبارً ا خاصًا حتى يتمكنوا من
خوض امتحان برنامج الموهوبين والمتفوقين ( ،)G&Tمثل تغيير تاريخ االمتحان .اقلب هذا الكتاب للتعرف على المزيد.

التالميذ المثليون ،والمثليات ،ومزدوجو الجنس ،والمتحولون جنس ًيا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد ( ،)LGBTQوعائالتهم
| schools.nyc.gov/LGBTQ
ترحب جميع مدارسنا وتدعم المثليين ،والمثليات ،ومزدوجي الجنس ،والمتحولين جنسيًا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد ،من التالميذ والعائالت
والموظفين.

العائالت المهاجرة | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
يملك كل طفل في مدينة نيويورك الحق في التعليم بمدرسة عامة ،بغض النظر عن وضعية الهجرة .وطب ًقا للقانون ،ال يجوز أن يُطلب من األطفال تقديم
مستندات عن وضع الهجرة ،وال يمكن حرمانهم من القبول ،أو التسجيل ،أو االلتحاق بالمدرسة بنا ًء على وضع الهجرة .لن يسأل موظفو إدارة التعليم عن
وضع الهجرة الخاص بالعائلة ،وإذا علموا بوضع الهجرة ،فيجب عليهم إبقائه سرً ا .المدارس العامة هي في صميم ديمقراطيتنا وتظل أماكن آمنة لجميع
التالميذ والعائالت والمعلمين .ال توافق إدارة التعليم لمدينة نيويورك ( )NYCDOEعلى السماح لجهات إنفاذ القانون غير المحلية ،بما في ذلك إدارة تطبيق
قوانين الهجرة والجمارك ،بالدخول إلى مرافق مدارسنا.

3

نصيحة:
المدارس المستقلة هي مدارس عامة مجانية متاحة لجميع تالميذ مدينة نيويورك وتعمل بشكل مستقل عن إدارة التعليم ( .)DOEبخالف ذلك ،تعمل المدارس المستقلة
بموجب عقد أداء أو ميثاق تصدره جهة َّ
مرخصة تابعة لوالية نيويورك .وتلتزم المدارس المستقلة بمسؤولة تحقيق أهداف أكاديمية محددة وكثيراً ما تحاول اتباع
مقاربات مختلفة للتأكد من تحقيق طالبها لهذه األهداف .المدارس المستقلة لها عملية مختلفة لتقديم طلب االلتحاق بصف الروضة .إذا كنت ترغب بتقديم طلب لاللتحاق
بصف الروضة بمدرسة مستقلة ،يرجى االتصال بتلك المدرسة مباشرة لمعرفة طريقة التسجيل وعملية القبول الخاصة بها .وأي تلميذ مؤهل للقبول بإحدى المدارس
العامة التابعة إلدارة التعليم هو مؤهل للقبول بإحدى المدارس العامة المستقلة .المدارس المستقلة مدرجة في نهاية القسم  0.7في هذا الدليل .بعض المدارس المستقلة
قد توفر أيضا ً صف ما قبل الروضة كالصف األساسي لاللتحاق بها .قُم بزيارة الرابط  schools.nyc.gov/Find-A-Schoolأو اتصل برقم الهاتف 311
للحصول على المزيد من المعلومات العامة.

 0.2استكشاف المدارس والبرامج
يمكنك البدء في التعرف على خيارت طفلك للمدرسة االبتدائية عن طريق التوجه إلى القسم  0.7من هذا الدليل .يتم تنظيم صفحات المدارس حسب المنطقة
التعليمية ،وتظهر كل خريطة موقع جميع المدارس االبتدائية العامة التابعة إلدارة التعليم في تلك المنطقة التعليمية .عند بدء فترة تقديم الطلبات ،يمكنك
االطالع على معلومات أكثر تفصيالً عن المدارس على دليل موقع ( .)MySchools) (CMySchools.nycفيما يلي مثال من المنطقة التعليمية :1

نموذج من صفحات المدارس  -في دليل القبول هذا
يظهر (هنا وفي الخريطة بالصفحة المقابلة) ما إذا كانت المدرسة تابعة
للتوزيع الجغرافي أم غير تابعة للتوزيع الجغرافي—انظر القسم .1.2

كيف تتصل بالمدرسة مباشرة
مدى الصفوف بالمدرسة

اسم المدرسة وعنوانها

رقم المنطقة التعليمية  -الحي
إذا كانت المدرسة بها برنامج للموهوبين
والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

)

333 East 4 Street | * P.S. 015 Roberto Clemente

01M015

صف ما قبل الروضة 5 -

212-228-8730

)

185 First Avenue | P.S. 019 Asher Levy

01M019

صف ما قبل الروضة 5 -

212-533-5340

)

166 Essex Street | P.S. 020 Anna Silver

01M020

صف ما قبل الروضة 5 -

212-254-9577

)

730 East 12 Street | P.S. 034 Franklin D. Roosevelt

01M034

صف ما قبل الروضة 8 -

212-228-4433

CH

SP

إذا كان لدى المدرسة برنامج (برامج) ثنائي اللغة

تيسر الوصول إلى موقع المدرسة

يظهر مفتاح الرموز هذا على كل
صفحة مدرسة وعلى الخريطة

مفتاح
الرموز

= ميسَّر جزئيًا
 = aميسّر بالكامل

CH
SP
FR
RU
PL
JP
HC
KO
IT
AR

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية
= برنامج ثنائي اللغة بالفرنسية
= برنامج ثنائي اللغة بالروسية
= برنامج ثنائي اللغة بالبولونية
= برنامج ثنائي اللغة باليابانية
= برنامج ثنائي اللغة بكريول هايتي
= برنامج ثنائي اللغة بالكورية
= برنامج ثنائي اللغة باإليطالية
= برنامج ثنائي اللغة بالعربية

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )MySchools ( MySchools.nycالستكشاف
خياراتك لصف الروضة ،وتعبئة طلب االلحاق ،وتقديم هذا الطلب.

المبنى الميسَّر بالكامل هو الذي تم إنشاؤه بعد عام  1992-ويمتثل لجميع متطلبات التصميم التي يشترطها قانون األمريكيين
ذوي اإلعاقة (  ،)ADAوال يوجد به عوائق تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية.
يسمح المبنى الميسّر الوصول إليه جزئيًا لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بدخول المبنى والخروج منه ،واستخدام دورة مياة واحدة على
األقل ،والوصول إلى جميع البرامج والخدمات ذات الصلة ،بما في ذلك مختبر العلوم ،والمكتبة ،والكافيتريا ،والقاعة الرياضية؛ في بعض
الحاالت ،قد يلزم نقل البرامج المدرسية لتحقيق تيسّر الوصول إلى الموقع .ولكن ،المبنى بأكمله قد ال يكون ميسّر الوصول إليه.

4

نموذج صفحة المدرسة—عبر اإلنترنت ،على موقع MySchools.nyc

C

استخدم معلومات موقع المدرسة لتخطيط كيف ستكون
رحلة تنقل طفلك اليومية من المدرسة وإليها.

أنقر على هذه األيقونات لتكبير الرؤية ) ( أو
لتصغير الرؤية ) ( على الخريطة.

اسم المدرسة
مساعدة

العربية
اللغة
الدخول
تسجيلقوملا
 (sloohcSyMينورتكلإلا ع
)

)01M015( Roberto Clemente

عودة إلى القائمة

)01M015( Roberto Clemente
مدرسة غير خاضعة للتوزيع الجغرافي | المنطقة التعليمية 1

صف ما قبل الروضة 5 -

مشاركة الموقع

333 East 4 Street, Manhattan, NY 10009

www.ps15.org
JSanchez11@schools.nyc.gov

	بقطار االنفاق
 Z،M،J ،Fإلى محطة ()Essex St

	بالحافلة

212‑228‑8730
مديرة المدرسةIrene Sanchez :

،M15 ،M14D ،M14A
M9 ،M8 ،M21 ،SBS‑M15

استخدم معلومات النقل والمواصالت للعثور
على المسارات الممكنة إلى المدرسة.

صف ما قبل الروضة 5 -
174

قُم باالتصال بالمدارس مباشرة للتعرف على
اللقاءات المفتوحة أو لطرح األسئلة.

	برامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
برامج متعلمي اللغة اإلنكليزية
 8:15صباحا ً إلى  2:35بعد الظهر

ضع في اعتبارك كيف تؤثر عوامل مثل مدى الصفوف بالمدرسة،
وحجم المدرسة ،والجدول اليومي على تجربة طفلك التعليمية اليومية.

مشاركة المكان :نعم

يتمتع المتقدمين الذين يقيمون في سكن مؤقت ،والذين هم من متعلمي اللغة اإلنكليزية ،و  /أو مؤهلين للحصول
على وجبة غداء مجانية ومخفضة السعر (بنا ًء على دخل األسرة) بأولوية الحصول على  %67من عروض
االلحاق في كل مدرسة ابتدائية في المنطقة التعليمية  .1سوف يحصل التالميذ الذين ال يص َّنفون ضمن أي من
هذه المجموعات على أولوية االلتحاق بنسبة  %33المتبقية لعروض االلحاق.

هذه المدرسة هي جزء من البرنامج التجريبي للتنوع في القبول.
معلومات عن عالمات امتحانات التلميذ ،واألمن والسالمة،
ورضا اآلباء عن تعليم أطفالهم في هذه المدرسة.

األداء

يظهر ما إذا كانت المدرسة ميسر الوصول إليها بالكامل أم جزئيا ً—تعرف
على المزيد حول تيسر الوصول لموقع المدرسة على الصفحة السابقة.

 67%من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
 58%من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا

إذا كانت المدرسة تقدم برامج الموهوبين والمتفوقين
( ،)G&Tسوف يتم ذكر ذلك هنا.

 95%من اآلباء راضون عن تعليم أطفالهم
انظر اللمحة الموجزة عن جودة المدرسة

إذا كانت المدرسة لديها برنامج ثنائي اللغة وبرنامج لصف الروضة
للتعليم العام  ،فسيتم عرض كالهما هنا .انقر فوق اسم البرنامج
لعرض معلوماته ،أو انقر فوق النجمة لحفظه كبرنامج مفضل.

تيسر الوصول للموقع
مُيسّر جزئيا ً

ميزات أخرى

تعرَّ ف على مجموعات التالميذ التي حصلت على عروض إلحاق من

تقدم هذه المدرسة برنامجا ً للموهوبين والمتفوقين عبر عملية قبول منفصلة.

صف الروضة

هذه المدرسة في عام  .2019تعرَّ ف على المزيد في القسم .3.3
i
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تقارير جودة المدرسة
يمكنك التعرف على أداء المدرسة من حيث المواد األكاديمية والسالمة من خالل قراءة تقارير جودة المدرسة؛ ابحث عن أي مدرسة على الرابط
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolواختر عالمة التبويب الخاصة بالبيانات والتقارير "."Data and Reports

 1.2أنواع المدارس
توجد ثالثة أنواع من المدارس التي يمكنك إضافتها إلى طلب االلتحاق بصف الروضة الخاص بطفلك.
مدارس التوزيع الجغرافي .تقيم معظم العائالت في مدينة نيويورك في منطقة تابعة للتوزيع الجغرافي ،وهذا يعني أن هذه العائالت تعيش في منطقة
توزيع جغرافي تتبعها مدرسة معينة وأن أطفالهم يتمتعون بأولوية القبول في هذه المدرسة .مدرستك التابعة لمنطقة التوزيع الجغرافي  -إن كان هناك
مدرسة بمنطقتك  -هي المدرسة التي سيلتحق بها طفلك في الغالب لصف الروضة .تقدم أغلب المدارس التابعة لمناطق التوزيع الجغرافي عروضًا
لاللتحاق بصف الروضة للتالميذ الذين يعيشون في منطقة التوزيع الجغرافي .بعض مدارس التوزيع الجغرافي لديها ُم َّتسع لتقديم عروض إلحاق
ألطفال بقيمون خارج منطقة التوزيع الجغرافي.
المدارس غير الخاضعة للتوزيع الجغرافي .هذه المدارس ليس لها نطاق جغرافي .يمكن لتالميذ العائالت من مختلف أنحاء المنطقة التعليمية أو الحي
أن يداوموا بها .أغلب المدارس التي ال تتبع مناطق التوزيع الجغرافي تعطي أولوية للتالميذ الذين لديهم إخوة و /أو أخوات أكبر يدرسون بها ،أو الذين
يدرسون بها حاليًا في صف ما قبل الروضة ،أو الذين يقيمون في المنطقة التعليمية.
مدينة نيويورك لديها  32منطقة تعليمية .هناك ثالث مناطق تعليمية في مدينة نيويورك ال تتبع مدارسها نظام التوزيع الجغرافي ،ويتمتع التالميذ الذين يقيمون
في هذه المناطق التعليمية بأولوية المداومة بجميع مدارس المنطقة التعليمية .هذه المناطق التعليمية هي:
المنطقة التعليمية رقم  :1الجزء الجنوبي الشرقي لمنهاتن

JJ

المنطقة التعليمية رقم  :7جنوب البرونكس

JJ

المنطقة التعليمية رقم  :23منطقة براونسفيل ،بروكلين

JJ

نصيحة:
لدى طفلك فرصة أكبر في االلتحاق بمدرسة في منطقتك التعليمية أكثر من االلتحاق بمدرسة خارج منطقتك التعليمية .ابحث على منطقتك التعليمية وتعرف على ما إذا
كان لديك مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي عن طريق إدخال عنوانك على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolأو االتصال برقم الهاتف .311

 2.2المدارس الجاذبة
المدارس الجاذبة هي مدارس عامة ُتقدم مقرّرات دراسية لعموم المدرسة مُصمّمة حول موضوع مُعيّن .وهي مصممة لجذب جموع متنوعة من المتقدمين وقد
استوعبت تاريخ ًّيا تالميذ من خارج منطقة التوزيع الجغرافي ومن خارج المنطقة التعليمية .وعلى الرغم من أن بعض المدارس تدرج مصطلح ""magnet
(جاذبة) في اسمها ،إال أن المدارس التي تتلقى تمويالً في الوقت الحالي من "برنامج مساعدة المدارس الجاذبة" (  )M.S.A.Pهي فقط التي ُتسمى "مدارس
جاذبة" في صفحات دليل موقع .)CMySchools.nyc( MySchools

 3.2مدرسة ()Special Music School
هناك مدرسة ابتدائية واحدة تتطلب تجربة أداء كجزء من عملية التقديم الخاصة بها .وإذا أضفت مدرسة (( )Special Music Schoolمدرسة الموسيقى
الخاصة) إلى طلب االلحاق الخاص بطفلك فاحرص أيضًا على تحديد موعد تجربة األداء الخاصة به—للقيام بذلك اتصل بالمدرسة مباشرة بطريقة من
الطرق اآلتية:
عبر اإلنترنت ،على الرابطkaufmanmusiccenter.org/sms :

JJ

عبر الهاتف ،على الرقم 212‑501‑3318

JJ

شخصيًا في مدرسة ( ،)Special Music Schoolالكائنة بالعنوان129 West 67th Street, New York, NY 10023 :

JJ
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 4.2البرامج ثنائية اللغة
عندما تقدم لاللتحاق بصف الروضة فإنك ال تقدم طلبًا للقبول بالمدارس فقط ـــ أنت أيضًا تقدم طلبًا لاللتحاق بالبرامج .فكر في البرنامج على أنه "باب" تدخل
منه إلى المدرسة .معظم المدارس االبتدائية لديها برنامج واحد فقط ،لكن بعضها لديه برنامجان أو أكثر ،مثل برنامج التعليم العام وبرنامج ثنائي اللغة .في
طلب االلتحاق بصف الروضة الخاص بك ،سوف تكون قادرً ا على رؤية اسم المدرسة والبرنامج لكل من اختياراتك.
في البرامج ثنائية اللغة ( )DLيتم تعليم التالميذ بلغتين .يتمثل الهدف في تمكين التالميذ المجيدين للغة اإلنكليزية ومتعلمي اللغة اإلنكليزية من تعلم مهارات
اللغة الجديدة ،ودراسة المواد األكاديمية بلغتين ،بل وسيتمكنون أيضا ً من ممارسة ومشاركة اللغة والثقافة مع بعضهم البعض ،مما يجعلهم مزدوجي اللغة
والمعرفة والثقافة .فإذا كنت مهتمًا ببرنامج ثنائي اللغة فتأكد من إضافة هذا البرنامج المحدد—وليس برنامج المدرسة المقدم باإلنكليزية فقط—إلى طلب
االلحاق بصف الروضة الخاص بك.

مالحظات
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 0.3التعرف على كيفية حصول التالميذ على عروض االلحاق
جميع أطفال مدينة نيويورك المولودين في عام  2015يضمنون الحصول على مقعد لصف الروضة في مدرسة عامة .كيف يمكنك التعرف على فرص
طفلك في الحصول على عرض إلحاق من إحدى مدارسك المفضلة؟ من المفيد أن تبدأ بمعرفة كيف يتم منح عروض االلحاق .يحصل التالميذ على عروض
إلحاق بصف الروضة بنا ًء على أربعة عوامل رئيسية:

خيارات طلب االلتحاق الخاصة بك (انظر القسم )1.3

إن عدد الخيارات التي تدرجها على استمارة طلب االلحاق الخاصة بك والترتيب الذي تدرجها به أمران مهمان ج ًّدا! قم بإدراج ما
يصل إلى  12اختيارً ا على طلب االلحاق الخاص بك بترتيب األفضلية الحقيقية لديك .ثم قُم بتقديم الطلب.

مدى ّ
توفر المقاعد بالبرنامج (انظر القسم )2.3

يتوفر بكل برنامج لصف الروضة عدد معين من المقاعد .إذا كان لدى البرنامج عدد من المتقدمين أكبر
من عدد المقاعد ،يتم استخدام أولويات القبول واألرقام المخصصة عشوائيا ً (أنظر ) لتقديم عروض
االلحاق.

أولويات القبول ومجموعة القبول للبرنامج (أنظر القسم )3.3
تعطي برامج صف الروضة أولويات القبول لمجموعات معينة من المتقدمين قبل غيرهم ،مثل التالميذ الذين يعيشون في منطقة معينة للتوزيع الجغرافي،
والذين لديهم إخوة في المدرسة ،أو الذين يقيمون في المنطقة التعليمية ،أو الذين يداومون حاليًا في مرحلة ما قبل الروضة في المدرسة .كل التالميذ
المسجلين في مجموعة األولوية رقم  1الخاصة بالبرنامج سيتم اعتبارهم أوالً للحصول على عرض إلحاقُ .ثم ،إذا كانت هناك مقاعد مازالت متاحة،
فسوف يتم اعتبار التالميذ في مجموعة أولوية القبول رقم  2لهذا البرنامج بعد ذلك ،وهكذا .تعرف على مجموعة األولوية التي ينتمي إليها طفلك في كل
برامج لصف الروضة .ستكون هناك مجموعات أولوية مختلفة للبرامج المختلفة.

ً
عشوائيا
األرقام المخصصة

يتم تخصيص رقم عشوائي لكل متقدم لاللتحاق بصف الروضة .إذا كان عدد المقاعد المتاحة أقل من المتقدمين ضمن مجموعة أولوية ،فإن هذه
األرقام العشوائية تحدد الترتيب الذي يحصل عليه التالميذ على العروض.
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دعنا نلقي نظرة على كيفية قيام مدرسة نموذجية تابعة للتوزيع الجغرافي بتقديم عروض إلحاق
باستخدام هذه العوامل:
5

4

50

37

6

مجموعة األولوية رقم 1
التالميذ المقيمون في منطقة التوزيع الجغرافي
الذين لديهم أخ أو أخت تداوم بالمدرسة

27

40

3

مجموعة األولوية رقم 2
التالميذ اآلخرون المقيمون في
منطقة التوزيع الجغرافي

9

30

36

مجموعة األولوية رقم 3
التالميذ المقيمون في المنطقة التعليمية ولديهم أخ
أو أخت في المدرسة

هذا البرنامج لديه ثمانية مقاعد متوفرة وأحد عشر متقدما ً .وبسبب أن عدد المتقدمين أكبر من عدد المقاعد ،فلن يحصل كل هؤالء على عروض
إلحاق بهذا البرنامج.

ً
أوال ...يتم اعتبار المتقدمين في مجموعة األولوية رقم  1للحصول على عرض إلحاق .ونظرً ا لوجود أربعة منهم وثمانية مقاعد متوفرة ،سيحصل
جميع المتقدمين في مجموعة األولوية رقم  1على عرض إلحاق بهذا البرنامج.
ً
تاليا… يتم اعتبار المتقدمين في مجموعة األولوية رقم  2للحصول على عروض إلحاق .يتبقى أربعة مقاعد ،وبما أن هناك ثالثة فقط من المتقدمين
من مجموعة األولوية رقم  ،2سيحصل جميعهم على عروض إلحاق بالبرنامج أيضًا.
ً
أخيرا ...يتم اعتبار المتقدمين في مجموعة األولوية رقم  3للحصول على عروض إلحاق .يبقى مقعد واحد فقط ،وحيث أن هناك أربعة متقدمين في
هذه المجموعة ،فإن تلميذاً واحداً فقط— الذي هو األول في الترتيب العددي داخل هذه المجموعة—سيحصل على عرض إلحاق.

عر

4

ض إلحاق!

عر

5

ض إلحاق!

عر

37

ض إلحاق!

عر

50

ض إلحاق!

عر

6

ض إلحاق!

عر

27

ض إلحاق!

قائمة االنتظار ...اآلن امتألت جميع المقاعد في هذا البرنامج .بنا ًء على مجموعات األولوية
واألرقام العشوائية المخصصة لهم ،فلن يحصل ما تبقي من التالميذ ضمن مجموعة األولوية رقم 3
على عروض إلحاق بهذا البرنامج .سوف يتم اعتبار هؤالء التالميذ بعد ذلك للحصول على عروض
إلحاق ضمن البرنامج التالي في طلب االلحاق الخاص بهم ،كما ستتم إضافتهم إلى قوائم االنتظار لهذه
البرنامج.
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عر

40

ض إلحاق!

9

عر

3

ض إلحاق!

30

36

 1.3خيارات طلب التقديم الخاص بك
إن المدارس التي أدرجتها على طلب التقديم الخاص بطفلك والترتيب الذي أدرجتها به يساعدان في تحديد أين سيذهب طفلك في صف الروضة.
1.1اختر ما يصل إلى  12مدرسة ترغب في أن يداوم طفلك بها.
2.2أضف هذه البرامج على طلب االلحاق لصف الروضة.
3.3رتب خيارات المدارس هذه على الطلب من األكثر تفضيالً إلى األقل تفضيالً لديك ،مع إدراج مدرستك المفضلة في أعلى القائمة كرقم .1
سوف يحصل طفلك على عرض إلحاق من أعلى خياراتك الممكنة مع الوضع بعين االعتبار العوامل األخرى التي نوقشت في الصفحة السابقة .بعض
المدارس اإلبتدائية تقدم أيضا ً برنامج أو برامج ثنائية اللغة .للتقديم ببرامج صف الروضة ثنائية اللغة ،أضف هذه البرامج إلى طلب االلحاق الخاص بطفلك.
إذا كنت ترغب في مداومة طفلك في مدرسة التوزيع الجغرافي ،فتأكد من إضافتها إلى طلب االلحاق الخاص بك؛ ومع ذلك ،ليس عليك وضعها كخيارك
األول.

 2.3مدى توفر المقاعد
تختلف المدارس من حيث الحجم والطلب عليها .وعندما تتلقى المدرسة طلبات التحاق أكثر من عدد المقاعد فال يمكنها تقديم عروض إلحاق لكل شخص
يرغب في الدارسة بها—في هذه الحالةُ ،تقدم عروض االلحاق أوالً للتالميذ الذين يتمتعون بأعلى أولوية قبول للمداومة بها.

 3.3أولويات القبول
لدى طفلك فرصة أفضل للحصول على عرض إلحاق من بعض المدارس دون غيرها .وتح ِّدد أولويات القبول بالمدرسة الترتيب الذي يتم بموجبه اعتبار
مجموعات من المتقدمين للحصول على عروض إلحاق.
JJ

يتم اعتبار التالميذ في مجموعات .سوف يتم اعتبار جميع تالميذ مجموعة األولوية األولى أوالً.

JJ

إذا توفرت مقاعد ،فسوف تعتبر البرامج التالميذ في مجموعة أولوية القبول الثانية تاليًا ،وهكذا دواليك.

نصيحة:
استخدم دليل الموقع  )CMySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة أولويات القبول بمدرسة من المدارس والتالميذ الذين حصلوا على عروض إلحاق في عام
 .2019سوف تساعدك هذه المعلومات في أن تعلم فرص طفلك في الحصول على عرض الحاق من مدرسة بعينها.
JJ

JJ

كلما كانت أولوية طفلك أكبر للقبول في مدرسة ما ،كلما زادت فرصته في الحصول على عرض الحاق بهذه المدرسة.
إذا قدمت إحدى المدارس عروض الحاق لمجموعة محددة من التالميذ عام  2019فمن المرجح أن تتمكن من تقديم عروض الحاق لهذه المجموعة مر ًة أخرى.
فعلى سبيل المثال ،إن تمكنت مدرسة من تقديم عروض إلحاق ألطفال يعيشون خارج منطقة التوزيع الجغرافي الخاصة بهم ولديهم أخوة /أخوات أكبر سنا ً
بالمدرسة فمن المرجح أن تكون هذه المدرسة قادرة على تقديم عروض إلحاق لألخوة و /أو األخوات الذين يعيشون خارج منطقة التوزيع الجغرافي هذه مرة
أخرى.
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)01M015( Roberto Clemente

مجموعات األولوية  -عبر اإلنترنت ،على موقع MySchools.nyc

مدرسة غير خاضعة للتوزيع الجغرافي | المنطقة التعليمية 1

 Cأميال
41.6

صف ما قبل الروضة 5 -

مشاركة
الموقع

صف الروضة

i

إضافة إلى طلب التقديم

طريقة القبول
غير تابعة للتوزيع الجغرافي

فُرَ صي
فرصك في الحصول على عرض إلحاق هي مزيج من مجموعة األولوية الخاصة بك لهذا البرنامج
وعروضه في العام الماضي .بعض البرامج لديها اعتبارات قبول إضافية—أنظر أعاله.

هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية األولى لهذه المدرسة .سوف
يتم اعتبارهم أوالً لشغل المقاعد الشاغرة( .في العام الماضي ،حصل
جميع تالميذ هذه المجموعة على عرض إلحاق بالمدرسة).
هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية الثانية لهذه المدرسة .وسوف
يتم اعتبارهم تاليا ً لشغل المقاعد الشاغرة( .في العام الماضي ،حصل
جميع تالميذ هذه المجموعة على عرض إلحاق بالمدرسة).
هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية الخامسة لهذه المدرسة( .في العام الماضي
حصل بعض تالميذ هذه المجموعة على عرض إلحاق من هذه المدرسة).
هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية السادسة ،أو األخيرة ،في
هذه المدرسة( .في العام الماضي ،لم يحصل أي من تالميذ هذه
المجموعة على عرض إلحاق من هذه المدرسة).
ُتظهر هل حصل جميع المتقدمين أم بعض المتقدمين أم لم يحصل أي من المتقدمين
في مجموعة األولوية هذه على عروض إلحاق بهذه المدرسة في العام الماضي.

أولويات القبول
1.1التالميذ المقيمون في المنطقة التعليمية الذين سيكون إخوتهم المتحقق من عالقتهم بهم مُسجلين بالمدرسة في سبتمبر/
أيلول .2019
(جميع التالميذ في مجموعة األولوية هذه تلقوا عرض إلحاق في العام الماضي).
2.2التالميذ المقيمون خارج المنطقة التعليمية الذين سيكون إخوتهم المتحقق من عالقتهم بهم مُسجلين بالمدرسة في سبتمبر/
أيلول .2019
(جميع التالميذ في مجموعة األولوية هذه تلقوا عرض إلحاق في العام الماضي).
3.3التالميذ المقيمون خارج المنطقة التعليمية والمسجلين حاليا ً في المدرسة بصف ما قبل الروضة.
(جميع التالميذ في مجموعة األولوية هذه تلقوا عرض إلحاق في العام الماضي).
4.4التالميذ المقيمون خارج المنطقة التعليمية ،بخالف المذكورين في البندين ( )1و( )3أعاله.
(جميع التالميذ في مجموعة األولوية هذه تلقوا عرض إلحاق في العام الماضي).
5.5التالميذ المقيمون خارج المنطقة التعليمية ،غير المذكورين في البندين ( )2أعاله.
(بعض التالميذ في مجموعة األولوية هذه تلقوا عرض إلحاق في العام الماضي).
6.6جميع التالميذ اآلخرين الذين يقيمون خارج المنطقة التعليمية.
(لم يحصل أي من التالميذ في مجموعة األولوية هذه على عرض إلحاق في العام الماضي).

معلومات إضافية
رمز البرنامج

هناك عدة أنواع من أولويات القبول:

01M015KG

أولوية األخوة
تقدم المدارس االبتدائية أولويات قبول للمتقدمين ِم َمن لهم أخوة و /أو أخوات يداومون في نفس المدرسة .إذا كان طفلك لديه أخ /أخت أكبر في المدرسة
التي ادرجتموها على طلب التقديم الخاص به ،فقد يتمتع طفلك بفرصة أكبر في الحصول على عرض إلحاق من المدرسة عن متقدم آخر ليس لديه أخ /أخت
مسجالً بالمدرسة .للتأكد من حصول طفلك على أولوية اإلخوة ،تأكد من تقديم معلومات اإلخوة عند التقديم.
يعرف األخ /األخت بأنه شقيق المتقدم أو شقيقته أو أخوه /أخته ،بما في ذلك اإلخوة واألخوات من األم أو األب ،وابن /ابنة زوج األم أو زوجة األب ،واألخ/
األخت بالتربية البديلة اللذان يعيشان في نفس األسرة المعيشية وقاما حاليًا بالتسجيل المبدئي أو ملتحقان في تلك المدرسة في الصفوف من الروضة إلى
الصف الثاني عشر ،واللذان سيكونان ملتحقين في أي صف من الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر في شهر سبتمبر /أيلول  .2020ويشمل هذا
التالميذ الملتحقين ببرامج المنطقة التعليمية  75في نفس مبنى المدرسة.

أولوية صف ما قبل الروضة

إذا كان طفلك مسجالً حاليًا بصف ما قبل الروضة في مدرسة ابتدائية عامة تابعة إلدارة التعليم فسوف يحصل على أولوية قبول للدراسة بصف الروضة في
هذه المدرسة .ال يتوفر صف ما قبل الروضة بجميع المدارس االبتدائية .والتالميذ الذين يدرسون بصف ما قبل الروضة حاليًا في مدرسة ابتدائية عامة ال
يزال يتعين عليهم التقدم لاللتحاق بصف الروضة.

أولوية المنطقة التعليمية
تمنح معظم المدارس أولوية القبول للتالميذ في منطقتها التعليمية عن التالميذ الذين يقيمون في مناطق تعليمية مختلفة.
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أولويات القبول للمدارس الخاضعة للتوزيع الجغرافي
تقدم المدارس االبتدائية التابعة للتوزيع الجغرافي عروضًا للتالميذ وف ًقا للترتيب التالي:
1.1التالميذ المقيمون في منطقة التوزيع الجغرافي الذين لديهم أخ أو أخت تداوم بالمدرسة
2.2التالميذ اآلخرون المقيمون في منطقة التوزيع الجغرافي
إذا سمحت األماكن المتوفرة ،يمكن أيضًا قبول التالميذ الذين يقيمون خارج منطقة التوزيع الجغرافي وف ًقا للترتيب التالي:
3.3التالميذ الذين لديهم أخ /أخت في المدرسة ويقيمون في المنطقة التعليمية
4.4التالميذ الذين لديهم أخ /أخت في المدرسة ويقيمون خارج المنطقة التعليمية
5.5التالميذ المقيمون في المنطقة التعليمية وملتحقون حاليًا في المدرسة بصف ما قبل الروضة
6.6التالميذ المقيمون خارج المنطقة التعليمية وملتحقون حاليًا في المدرسة بصف ما قبل الروضة
7.7التالميذ اآلخرون المقيمون في المنطقة التعليمية
8.8التالميذ اآلخرون المقيمون خارج المنطقة التعليمية
نصيحة:
استخدم موقع  MySchoolsللتعرف على مدارس التوزيع الجغرافي التي قدمت عروض إلحاق لتالميذ غير تابعين للتوزيع الجغرافي في العام الماضي.

أولويات القبول للمدارس غير الخاضعة للتوزيع الجغرافي
المدارس المختلفة غير التابعة للتوزيع الجغرافي لديها أولويات قبول مختلفة ،ولكن معظم المدارس غير التابعة للتوزيع الجغرافي تعطي أولوية
للتالميذ الذي يعيشون في نفس المنطقة التعليمية التي تقع بها المدرسة .ويمكنك البحث عن أولويات القبول ألية مدرسة في دليل موقع MySchools
( )CMySchools.nycومعرفة مجموعة األولوية التي ينتمي إليها طفلك في المدرسة.

أولويات القبول الخاصة بمناطق تعليمية بعينها
بعض المناطق التعليمية—مثل المناطق التعليمية  ،1و ،7و 23لديها أولويات قبول خاصة بها .تعرف على المزيد حول مدارس المنطقة التعليمية التي تتبعها
في القسم  0.7من هذا الدليل.

التنوع في عمليات القبول
تشارك المدارس االبتدائية في أرجاء المدينة في جهد لزيادة التنوع في برامجها عن طريق إعطاء أولويات قبول إلى التالميذ الذين يتأهلون
للحصول على وجبات الغداء المجانية أو منخفضة التكلفة ( ،)FRLوالتالميذ الذين يقيمون في سكن مؤقت ،ومتعلمي اللغة اإلنكليزية،
ومجموعات أخرى .تتوفر قائمة المدارس المشاركة في البرامج التجريبية للتنوع على موقعنا اإللكتروني—تعرف على المزيد على الرابط:
.schools.nyc.gov/DiversityAdmissions
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البحث عن مدارس لطلب صف الروضة الخاص بك

نشاط

استخدم هذا النشاط للتعرِّ ف على المدارس وإنشاء قائمة بها.

الخطوة  :1تحقق ما إذا كنت تقيم في منطقة تعليمية تابعة للتوزيع الجغرافي أم في المناطق التعليمية  1أو  7أو 23
اعثر على المنطقة التعليمية التي تعيش فيها وتعرف على ما إذا كان بها مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي عن طريق االتصال برقم الهاتف  311أو إدخال عنوانك
على الرابط التالي  .schools.nyc.gov/Find-a-Schoolاختر أحد الخيارات التالية واتبع اإلرشادات.
 00أنا مقيم في منطقة تعليمية

(إمأل الفراغ)

 ،التي هي منطقة تعليمية تابعة للتوزيع الجغرافي.
.

مدرستي التي اتبعها حسب التوزيع الجغرافي هي
(إمأل الفراغ)

في المنطقة التعليمية التي تتبع نظام التوزيع الجغرافي ،يتمتع طفلك بأولوية المداومة في المدرسة التي يتبعها حسب التوزيع الجغرافي .إنها لفكرة جيدة أن تدرج مدرستك التي تتبعها حسب
التوزيع الجغرافي على طلب االلحاق الخاص بك ،لكن ليس من الضروري أن تكون خيارك األول.

 00أنا مقيم في

المنطقة التعليمية 1

المنطقة التعليمية 7

          (ضع دائرة حول خيار واحد)

المنطقة التعليمية 23

 ،والتي هي منطقة تعليمية غير تابعة للتوزيع الجغرافي.

في المنطقة التعليمية التي ال تتبع نظام التوزيع الجغرافي ،يتمتع طفلك بأولوية المداومة في جميع المدارس بمنطقتك التعليمية.

الخطوة  :2البحث عن مدارس
✔أوالً ،ابحث عن منطقتك التعليمية في القسم  0.7من دليل القبول بصف الروضة هذا .هنا ،سوف تجد قائمة وخريطة بجميع خيارات المدارس االبتدائية
العامة التابعة إلدارة التعليم في منطقتك التعليمية.
✔ ُثم استخدم موقع  )CMySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد حول كل من تلك البرامج .عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك ،احفظ
برامجك المفضلة من خالل النقر على النجوم بجانب أسمائها.

الخطوة  :3انتق خيارات لطلب االلحاق الخاص بك
لكل مدرسة حظيت باهتمامك بقائمتك المحفوظة ،استخدم موقع  )CMySchools.nyc( MySchoolsلإلجابة عن األسئلة التالية:
✔هل هذه المدرسة قريبة من منزلي؟ كيف سيصل طفلي إلى هناك كل يوم؟
✔هل لدى طفلي أية أخوة /أخوات يدرسون حاليًا بهذه المدرسة أو يقدمون أيضًا لاللتحاق بصف الروضة هذا العام؟
تعرَّ ف على أولوية اإلخوة في القسم .3.3

✔ما هي مجموعة أولوية القبول الخاصة بطفلي (الرقم والنوع)؟
لدى جميع المدارس التابعة للتوزيع الجغرافي نفس أولويات القبول؛ انظر القسم  .3.3ابحث على أولويات القبول الخاصة بالمدارس غير التابعة للتوزيع الجغرافي على صفحاتها على موقع
( .)MySchoolsكلما كانت أولوية طفلك أعلى ( 1هو أعلى أولوية) للقبول في مدرسة ما ،كلما زادت فرصته في الحصول على عرض إلحاق بهذه المدرسة.

✔في عام  ،2019هل حصل جميع أو بعض المتقدمين أم لم يحصل أي من المتقدمين في مجموعة األولوية هذه على عروض إلحاق بهذه المدرسة؟
إذا حصل بعض أو جميع المتقدمين في مجموعة األولوية الخاصة بطفلك على عروض إلحاق بهذه المدرسة في العام الماضي ،فقد يكون لدى طفلك فرصة جيدة للحصول على عرض إلحاق
بنفس المدرسة هذا العام .فكر في إدراج هذا البرنامج على طلب االلحاق الخاص بك.
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 0.4اذهب إلى الفعاليات ُ
وقم بزيارة المدارس
 1.4فعاليات القبول بالمدارس االبتدائية
احضر فعالية قبول بإحدى المدارس االبتدائية في هذا الخريف .في هذه الفعاليات ،يمكنك التعرف على عمليات القبول ببرامج صف الروضة وبرامج
الموهوبين والمتفوقين ،وطرح أسئلة حول طلب االلتحاق بصف الروضة ،والتعرف على المدارس والبرامج .مكنك العثور على معلومات حول تاريخ ووقت
وموقع الفعاليات القريبة منك على الرابط .schools.nyc.gov/Kindergarten

 2.4زيارات المدارس
إن زيارة المدرسة هي أفضل طريقة الستكشاف ما إذا كانت تمثل مكانا ً جيداً لطفلك .وهي أيضًا طريقة رائعة لمعرفة طول الرحلة إليها
من البيت .اتصل بالمدارس مباشرة لمعرفة ما إذا كانت لديها فعاليات خاصة ،أو لقاءات مفتوحة ،أو جوالت مدرسية ،أو اطلع على الرابط
 schools.nyc.gov/Kindergartenللتعرف على تواريخ اللقاءات المفتوحة .قبل ذهابك للزيارة ،أعد قائمة بأسئلة لطرحها على طاقم المدرسة
والتالميذ الحاليين حول ثقافة المدرسة ودوراتها الدراسية وأنشتطها.
اقلب هذا الكتاب للتعرف على عملية القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين (.)G&T

قدم لاللتحاق بصف الروضة بحلول يوم الثالثاء 21 ،يناير /كانون الثاني2020 ،
0.5
ِّ
عندما تفتح فترة تقديم طلبات االلحاق لصف الروضة في أوائل ديسمبر /كانون األول ،يمكنك الوصول إلى طلب االلحاق الخاص بطفلك على موقع
.MySchools

 1.5كيفية تقديم طلب االلتحاق

1

استكشف المدارس االبتدائية العامة التابعة إلدارة التعليم .احفظ برامجك المفضلة أو ادرجها.

2

اضف خيارات إلى طلب االلحاق الخاص بطفلك.

3

يمكنك التقديم بإحدى ثالث طرق بحلول يوم  21يناير /كانون الثاني.2020 ،

توصية!
JJ

JJ

JJ

CMySchools.nyc

عبر اإلنترنت ،على موقع
خالل فترة التقديم ،يتوفر هذا الخيار على مدار  24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع .آخر موعد للتقديم هو يوم  21يناير/
تنس النقر على زر
كانون الثاني ،الساعة  11:59مساء—أدخل التغييرات على طلبك في أي وقت قبل هذا الموعد النهائي .ال َ
تقدم طلب االلحاق
!
عبر الهاتف على الرقم  718‑935‑2009اتصل من اإلثنين إلى الجمعة ،من  8صباحا ً إلى  6مساءً .الموعد النهائي للتقديم عبر الهاتف
هو يوم  21يناير /كانون الثاني في تمام الساعة  6مساءً.
شخصياً ،في أحد مراكز استقبال العائالت
ً
ً
قُم بزيارتنا من يوم اإلثنين إلى الخميس 8 ،صباحا  5 -مساءً ،وأيام الجمعة 8 ،صباحا  3 -بعد الظهر .انظر الصفحة التالية للحصول على
قائمة المواقع وخريطتها .الموعد النهائي للتقديم شخصيا ً هو يوم  21يناير /كانون الثاني ،في تمام الساعة  5مساءً.
يمكن فقط للوالد(ة) الحاضن للطفل  /ولي(ة) األمر تقديم طلب االلحاق بصف الروضة الخاص بالطفل .القبول بصف الروضة ال يتم حسب أولوية التقديم—
جميع طلبات االلحاق التي تم تقديمها بحلول آخر موعد للتقديم ستعامل بنفس الطريقة بناء على أولويات القبول (أنظر القسم .)3.3
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الخدمات اللغوية  -الترجمة التحريرية والشفوية
إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير اإلنكليزية ،اطلب خدمة مترجم شفوي .يتوفر الدعم الخاص بطلب اإللحاق بأكثر من  200لغة .تتوفر نسخ مترجمة لدليل
القبول باللغات العربية ،والبنغالية /بنغاال ،والصينية ،وكريول هاييتي ،والكورية ،والروسية ،واإلسبانية ،واألردية.

العائالت التي لديها عدة أطفال يتقدمون لاللتحاق بصف الروضة
إذا كان لديك أكثر من طفل يتقدم لاللتحاق بصف الروضة وترغب في أن يداوم أطفالك في نفس المدرسة سوف يكون لديك خيار التقدم لهم أو لجميع األطفال
في نفس الوقت.

برامج الموهوبين والمتفوقين
تذكر أن برامج الموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلديها عملية قبول منفصلة :ال يمكنك إضافتها إلى طلبك الخاص بصف الروضة.
للتعرف على عملية القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين (.)G&T

اقلب هذا الكتاب

 2.5هل تحتاج إلى مساعدة؟ قُم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت
مراكز استقبال العائالت متواجدة هنا لتقديم الدعم المتعلق بطلب االلحاق واإلجابة على أسئلتك المتعلقة بعملية القبول بصف الروضة و /أو برامج الموهوبين
والمتفوقين.
قٌم بزيارة الرابط  schools.nyc.gov/WelcomeCentersلالطالع على أحدث المعلومات حول مراكز استقبال العائالت ،بما في
ذلك ساعات الدوام ،والمواقع ،وأي منها أقرب إلى كل منطقة تعليمية .ابحث عن منطقتك التعليمية المدرسية عن طريق إدخال عنوانك على الرابط
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolأو اتصل برقم .311
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ُقم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت

 للتعرف على المواعيد التي تكون فيها مراكز استقبال العائالت مفتوحة وما هي المراكز األقربschools.nyc.gov/WelcomeCenters قُم بزيارة الرابط
.لكل منطقة
.311  أو اتصل برقم الهاتفschools.nyc.gov/Find-a-School ابحث عن منطقتك التعليمية المدرسية عن طريق إدخال عنوانك على الرابط
مراكز استقبال العائالت في البرونكس
1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

1

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

2

مراكز استقبال العائالت في منهاتن
549 Audubon Avenue, New York, NY 10040 | George Washington Educational Campus
388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027
333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001
1  | يخدم المنطقة التعليمية رقم166 Essex Street New York, NY 10002 6

5

مراكز استقبال العائالت في كوينز
28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101
30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354

7

29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217
1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

2

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230
415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209

4
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8

7

5

12

1

3

8

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435 9
| Beach Channel Educational Campus 10
| 100-00 Beach Channel Drive, Rockaway Park, NY 11694
)Rockaways( يخدم منطقة
مراكز استقبال العائالت في بروكلين

BRONX

QUEENS

13

14

6

مراكز استقبال العائالت في ستاتن آيالند

9
11

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, 15
NY 10301

12

BROOKLYN

15

14

13

STATEN ISLAND
10

16

3
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 0.6احصل على عرض إلحاق بصف الروضة واقبله
في أبريل /نيسان ،سوف تحصل على عرض االلحاق الخاص بطفلك بصف الروضة .وستعرف من هذا العرض المدرسة التي سيلتحق بها طفلك بصف
الروضة في الخريف ،وكذلك المدرسة أو المدارس التي يوجد طفلك على قوائم االنتظار بها.

 1.6التسجيل المبدئي
اقبل عرض إلحاق طفلك بصف الروضة بالتسجيل المبدئي في المدرسة التي حصلت منها على عرض االلحاق .التسجيل المبدئي يؤمّن مقعد طفلك في صف
الروضة بالمدرسة .اتصل بالمدرسة لتحديد موعد للقيام بالتسجيل المبدئي .ثم إحضار جميع المستندات المطلوبة .استخدم القائمة المرجعية أدناه للتأكد من أن
لديك كل ما تحتاجه:

القائمة المرجعية للتسجيل المبدئي بصف الروضة
أحضر ما يلي معك لقبول عرض االلحاق بصف الروضة وتأمين مقعدك عن طريق القيام بالتسجيل المبدئي بحلول الموعد النهائي المذكور في
خطاب عرض االلحاق الخاص بطفلك.
00خطاب عرض اإللحاق الخاص بك،
00إثبات سنّ طفلك (شهادة ميالده أو جواز سفره أو سجل التعميد)،
00سجالت لقاحات طفلك (إن كانت متوفرة)،
00مستندين يؤكدان إثبات محل اإلقامة .اعثر على أمثلة للوثائق المقبولة على موقع —schools.nyc.gov/Kindergartenوانتقل لألسفل
لعرض القائمة المرجعية للتسجيل المبدئي عبر اإلنترنت.
نصيحة:
ال يُطلب من التالميذ المقيمين في سكن مؤقت ،طب ًقا لتعريف قانون ماكيني -فينتو ،تقديم مستندات (بما في ذلك إثبات محل اإلقامة ،وإثبات تاريخ الميالد ،واللقاحات)
للتسجيل في مدرسة .ويجب على المدارس التسجيل المبدئي للتالميذ بشكل مؤقت ثم العمل بعد ذلك مع مسؤول اتصال إدارة التعليم المختص بالتالميذ في السكن المؤقت
للحصول على المستندات.

 2.6عروض قائمة االنتظار
عندما يتقدم لبرنامج صف الروضة متقدمون أكثر من المقاعد المتوفرة ،يتم إنشاء قائمة انتظار لهذا البرنامج .وسيتم إدراج طفلك تلقائيًا في قائمة االنتظار
ألية مدرسة وضعتها في مرتبة أعلى في ترتيب طلب الحاق طفلك بصف الروضة من مرتبة المدرسة التي تلقى طفلك عرض الحاق منها .على سبيل المثال،
إذا حصل طفلك على عرض للمداومة بالمدرسة التي قمت بإدراجها في طلبك في المرتبة الثالثة فسوف يتم وضعه تلقائيًا في قائمة االنتظار للمدرستين
المختارتين في المرتبة األولى والمرتبة الثانية.
وسوف تتصل المدارس مباشرة بعائالت التالميذ الموضوعين على قوائم االنتظار إذا كان بإمكانها تقديم مقعد للطفل .ال يوجد أي إجراء إضافي مطلوب من
العائالت المدرجة على قائمة االنتظار في هذه المرحلة من عملية القبول.

 3.6التالميذ الذين غيروا محل إقامتهم أثناء عملية القبول
إذا كنت مقيمًا حاليًا بمدينة نيويورك وانتقلت إلى منطقة توزيع جغرافي أو منطقة تعليمية مختلفة خالل عملية القبول بصف الروضة يمكنك زيارة المدرسة
الجديدة التابعة للتوزيع الجغرافي أو أحد مراكز استقبال العائالت (ابحث عن المواقع في القسم  )2.5لتحديث أي معلومات ومناقشة التغييرات المطلوبة
لطلب إلحاق طفلك بصف الروضة أو المدرسة .قد تتغير أولوية قبول طفلك في مدارس معينة إذا غير محل إقامتك—تعرف على المزيد عن أولويات القبول
في القسم .0.3
إذا انتقلت العائلة بعد بداية العام الدراسي ،لدى طفلك خيار البقاء في مدرسته الحالية أو طلب التحويل إلى مدرسة أقرب .تعرف على المزيد عبر الرابط
التالي.schools.nyc.gov/Transfers :
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 4.6خدمات النقل والمواصالت
تو ِّفر إدارة التعليم خدمات النقل والمواصالت لجميع تالميذ مدينة نيويورك المؤهلين في المدارس العامة والمستقلة وغير الحكومية .تعتمد
خدمات النقل المتاحة للعائالت على أهلية أطفالهم وخيارات النقل المتاحة في مدرستهم .اطلع على مزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
.schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility
JJ

JJ

JJ

الحافالت المدرسية تعتمد األهلية العامة للنقل بالخافالت المدرسية على مستوى صف التلميذ والمسافة ما بين بيته والمدرسة.
بطاقات المتروكارد للتالميذ يتم توزيعها من طرف مدرستك لالستخدام في قطارات األنفاق والحافالت غير السريعة التابعة لهيئة المواصالت
الحضرية ( .)MTAالتالميذ المقيمون في مسافة تبعد أكثر من نصف ميل ( )2/1عن المدرسة يعتبروا مؤهلين .يمكن للتالميذ المؤهلين لخدمة النقل
بالحافالت المدرسية الحصول على بطاقة المتروكارد المخصصة للتالميذ إذا كانت الحافالت غير متوفرة في مدرستهم ،أو إذا كانوا يفضلون الحصول
على بطاقة المتروكارد المخصصة للتالميذ بدالً من استخدام خدمة الحافالت المدرسية.
خدمات النقل المتخصص يتم ترتيبها للتالميذ الذين لديهم تسهيالت خاصة بالنقل محددة في برنامج التعليم الفردي ( )IEPو /أو خطة التسهيالت الطبية
( )504الخاصة بهم.

تعرِّ ف على المزيد عن خيارات النقل المحددة لطفلك عن طريق االتصال بمدرسته االبتدائية مباشرة .للحصول على مساعدة إضافية ،اتصل بمكتب شؤون
نقل التالميذ ( ،)OPTعلى رقم الهاتف  )718( 392-8855أو البريد اإللكتروني .PupilTransportationTeam@schools.nyc.gov

 0.7المدارس االبتدائية العامة بمدينة نيويورك والخرائط
استخدم صفحات المدارس والخرائط التي تتبعها للبدء في استكشاف خيارات طفلك لصف الروضة:
JJ

JJ

JJ

في كل خريطة للمنطقة التعليمية ،يمكنك رؤية جميع المدارس االبتدائية العامة في هذه المنطقة التعليمية في عجالة سريعة.
توفر صفحات المدارس معلومات هامة عن برامج صف الروضة بتلك المدارس .لمعرفة المزيد حول برامج محددة ،قُم بزيارة صفحات المدرسة على
موقع .)CMySchools.nyc( MySchools
خيارات المدارس المستقلة مدرجة في نهاية القسم  .0.7اتصل بهذه المدارس مباشرة لمعرفة كيفية التقديم.
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مالحظات

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 1

هذه المنطقة التعليمية ليس لديها مدارس تابعة للتوزيع الجغرافي ،ويتمتع األطفال المقيمين في المنطقة التعليمية  1بأولوية القبول في جميع المدارس بالمنطقة التعليمية .جميع مدارس المنطقة
التعليمية  1لديها نفس أولويات القبول وتقوم بمنح عروض االلحاق وفقا ً للترتيب التالي:
1.1التالميذ الذين لديهم أخ /أخت في المدرسة ويقيمون في المنطقة التعليمية 1
2.2التالميذ الذين لديهم أخ /أخت في المدرسة ويقيمون خارج المنطقة التعليمية 1
3.3التالميذ المقيمون في المنطقة التعليمية  1وملتحقون حاليًا في المدرسة بصف ما قبل الروضة
4.4التالميذ المقيمون خارج المنطقة التعليمية  1وملتحقون حاليًا في المدرسة بصف ما قبل الروضة
5.5التالميذ اآلخرون المقيمون في المنطقة التعليمية 1
6.6جميع التالميذ اآلخرين الذين يقيمون خارج المنطقة التعليمية 1
التنوع في عمليات القبول

كجزء من البرنامج التجريبي للتنوع في القبول ،يتمتع التالميذ المقيمين في سكن مؤقت ( ،)STHومتعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLوالتالميذ الذين يتأهلون للحصول على برنامج الغداء
الفيدرالي المجاني أو المخفض السعر ( )FRLبأولوية القبول بنسبة مئوية من عروض االلحاق بصف الروضة في جميع المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية  .1سوف يحصل التالميذ الذين
ال يص َّنفون ضمن أي من هذه المجموعات على أولوية االلتحاق بالنسبة المئوية المتبقية لعروض االلحاق .سيتم تحديد النسبة المئوية لكل مجموعة بنا ًء على مجموعة المتقدمين من المقيمين
بالمنطقة التعليمية  1كل عام .داخل كل مجموعة ،يتم تقديم عروض االلحاق وف ًقا ألولويات القبول المذكورة أعاله .نرحب بعائالت المنطقة التعليمية  1لزيارة مركز موارد األسرة ()FRC
الجديد في المنطقة  1أو االتصال به للتعرف على خيارات صف الروضة والحصول على مساعدة مخصصة تتعلق بأي جانب من جوانب عملية القبول بالمدارس االبتدائية قبل عملية القبول
وأثناءها وبعدها.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
)

333 East 4th Street | * P.S. 015 Roberto Clemente

)

185 1st Avenue | P.S. 019 Asher Levy

)

166 Essex Street | P.S. 020 Anna Silver

01M015

b

الصفوف

الهاتف

صف ما قبل الروضة 212-228-8730 5 -

01M019

صف ما قبل الروضة 212-533-5340 5 -

01M020

صف ما قبل الروضة 212-254-9577 5 -

)

730 East 12th Street | P.S. 034 Franklin D. Roosevelt

01M034

صف ما قبل الروضة 212-228-4433 8 -

)

121 East 3rd Street | The STAR Academy - P.S.63

01M063

صف ما قبل الروضة 212-674-3180 5 -

)

600 East 6th Street | P.S. 064 Robert Simon

01M064

صف ما قبل الروضة 212-673-6510 5 -

)

285 Delancy Street | * P.S. 110 Florence Nightingale

01M110

صف ما قبل الروضة 212-674-2690 5 -

)

293 East Broadway | P.S. 134 Henrietta Szold

01M134

صف ما قبل الروضة 212-673-4470 5 -

)

123 Ridge Street | P.S. 140 Nathan Straus

01M140

صف ما قبل الروضة 212-677-4680 8 -

)

100 Attorney Street | P.S. 142 Amalia Castro

b

01M142

صف ما قبل الروضة 212-598-3800 5 -

)

327 Cherry Street | P.S. 184m Shuang Wen

CH b

01M184

صف ما قبل الروضة 212-602-9700 8 -

)

442 East Houston Street | P.S. 188 The Island School

01M188

صف ما قبل الروضة 212-677-5710 8 -

)

610 East 12th Street | The East Village Community School

01M315

صف ما قبل الروضة 212-982-0682 5 -

)

610 East 12th Street | The Children's Workshop School

01M361

صف ما قبل الروضة 212-614-9531 5 -

)

121 East 3rd Street | Neighborhood School

01M363

صف ما قبل الروضة 212-387-0195 5 -

)

600 East 6th Street | Earth School

01M364

صف ما قبل الروضة 212-477-1735 5 -

X

111 Columbia Street | * New Explorations into Science, Technology and Math

01M539

212-677-5190

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

CH
SP

CH b

SP

a

SP a

الروضة 12 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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المنطقة التعليمية 1

مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
مدرسة بها برامج للموهوبين
والمتفوقين
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.15ميل

6
5
4

3
2
1

2 المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية

 فيما يلي. مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي، هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي2 المنطقة التعليمية
 إال أن فرصتك أفضل في الحصول على، بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي.2 جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية
) للتعرف على مجموعات التالميذ التيMySchools(  راجع موقع، أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك.عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي
.حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي

الهاتف

الصفوف

رقم تعريف المدرسة
)DBN(

212-267-4133 5 - صف ما قبل الروضة

النوع اسم المدرسة | العنوان

02M001

CH

8 Henry Street | P.S. 001 Alfred E. Smith

!
!

212-964-0350 5 - صف ما قبل الروضة

02M002

122 Henry Street | P.S. 002 Meyer London

212-691-1183 5 - صف ما قبل الروضة

02M003

490 Hudson Street | P.S. 003 Charrette School

!

212-452-6650 5 - صف ما قبل الروضة

02M006

45 East 81st Street | P.S. 006 Lillie D. Blake

!

212-929-1743 5 - صف ما قبل الروضة

02M011

320 West 21st Street | * P.S. 011 William T. Harris

!

212-244-6426 5 - صف ما قبل الروضة

02M033

281 9th Avenue | * P.S. 033 Chelsea Prep

!

a

212-475-5500 5 - صف ما قبل الروضة

02M040

320 East 20th Street | P.S. 040 Augustus Saint-Gaudens

!

212-675-2756 5 - صف ما قبل الروضة

02M041

116 West 11th Street | P.S. 041 Greenwich Village

!

212-226-8410 5 - صف ما قبل الروضة

02M042

71 Hester Street | P.S. 042 Benjamin Altman

!

212-315-7160 5 - صف ما قبل الروضة

02M051

525 West 44th Street | P.S. 051 Elias Howe

!

212-888-7870 5 - صف ما قبل الروضة

02M059

231-249 East 56th Street | P.S. 059 Beekman Hill International

!

212-427-2798

02M077

1700 3rd Avenue | * P.S. 77 Lower Lab School

X

201 Warren Street | P.S. 89

!

5 - الروضة

a
a

212-571-5659 5 - صف ما قبل الروضة

02M089

212-582-7420 5 - صف ما قبل الروضة

02M111

440 West 53rd Street | * P.S. 111 Adolph S. Ochs

!

212-685-4366 5 - صف ما قبل الروضة

02M116

210 East 33rd Street | P.S. 116 Mary Lindley Murray

!

212-966-7237 5 - صف ما قبل الروضة

02M124

40 Division Street | * P.S. 124 Yung Wing

!

212-962-2188 8 - صف ما قبل الروضة

02M126

80 Catherine Street | P.S. 126 Jacob August Riis

!

212-226-8072 5 - صف ما قبل الروضة

02M130

143 Baxter Street | * P.S. 130 Hernando De Soto

!

212-732-4392 5 - صف ما قبل الروضة

02M150

334 Greenwich Street | P.S. 150

)

212-722-5240 5 - صف ما قبل الروضة

02M151

421 East 88th Street | Yorkville Community School

!

212-744-6562 5 - صف ما قبل الروضة

02M158

1458 York Avenue | P.S. 158 Bayard Taylor

!
!

a

b

a

b

212-734-7719 5 - صف ما قبل الروضة

02M183

419 East 66th Street | P.S. 183 Robert L. Stevenson

212-289-3702 5 - صف ما قبل الروضة

02M198

1700 3rd Avenue | * P.S. 198 Isador E. Ida Straus

!

212-247-0208 5 - صف ما قبل الروضة

02M212

328 West 48th Street | P.S. 212 Midtown West

)

212-980-0294 8 - صف ما قبل الروضة

02M217

645 Main Street | * P.S./I.S. 217 Roosevelt Island

!

212-717-8809 8 - صف ما قبل الروضة

02M225

317 East 67th Street | Ella Baker School

)

212-233-6034

5 - الروضة

02M234

292 Greenwich Street | P.S. 234 Independence School

!

212-888-7848

5 - الروضة

02M267

213 East 63rd Street | East Side Elementary School, PS 267

!

55 Battery Place | Battery Park City School

!

425 East 35th Street | The River School

!

311 East 82nd Street | P.S. 290 Manhattan New School

!

64 West 17th Street | Sixth Avenue Elementary School

!

1 Peck Slip | The Peck Slip School

!

223 East 23rd Street | The 47 American Sign Language & English Lower School

)

12 Spruce Street | Spruce Street School

!

323 East 91st Street | P.S. 527 - East Side School for Social Action

!

212-266-5800 8 - صف ما قبل الروضة

02M276

212-251-6640 5 - صف ما قبل الروضة

02M281

212-734-7127 5 - صف ما قبل الروضة

02M290

917-305-1000 5 - صف ما قبل الروضة

02M340

212-312-6260 5 - صف ما قبل الروضة

02M343

917-326-6609 8 - صف ما قبل الروضة

02M347

212‑266‑4800 8 - صف ما قبل الروضة

02M397

212-828-2710

02M527

5 - الروضة

a

b
b
a

a

a

a

a
b

a

) لصف الروضةG&T( * هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية

CH

ً  = ميسّر جزئياb
 = ميسّر بالكاملa

! وتقديم الطلب، وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك،) لمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضةC MySchools.nyc( MySchools استخدم موقع
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مفتاح الرموز

MANHATTAN
المنطقة التعليمية 2

مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.55ميل

6
5
4

3
2
1

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 3

المنطقة التعليمية  3هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .3بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

100 West 84th Street | P.S. 009 Sarah Anderson

b

03M009

صف ما قبل الروضة 212-678-2812 5 -

!

735 West End Avenue | P.S. 075 Emily Dickinson

SP b

03M075

212-866-5400

الروضة 5 -

!

220 West 121st Street | P.S. 076 A. Philip Randolph

03M076

صف ما قبل الروضة 212-678-2865 8 -

!

32 West 92nd Street | P.S. 084 Lillian Weber

SP

03M084

صف ما قبل الروضة 212-799-2534 5 -

!

160 West 78th Street | P.S. 087 William Sherman

!

150 West 105th Street | P.S. 145, The Bloomingdale School

FR

03M087

صف ما قبل الروضة 212-678-2826 5 -

03M145

صف ما قبل الروضة 212-678-2857 5 -

!

41 West 117th Street | P.S. 149 Sojourner Truth

03M149

صف ما قبل الروضة 646-672-9020 8 -

!

163 West 97th Street | * P.S. 163 Alfred E. Smith

03M163

صف ما قبل الروضة 212-678-2854 5 -

!

234 West 109th Street | * P.S. 165 Robert E. Simon

03M165

صف ما قبل الروضة 212-678-2873 5 -

!

| * P.S. 166 The Richard Rodgers School of The Arts and Technology
b 132 West 89th Street

03M166

212-678-2829

!

370 West 120th Street | P.S. 180 Hugo Newman

!

20 West 112th Street | The Locke School of Arts and Engineering

!

300 West 61st Street | The Riverside School for Makers and Artists

!

270 West 70th Street | P.S. 199 Jessie Isador Straus

!

240 West 113th Street | STEM Institute of Manhattan

!

134 West 122nd Street | P.S. 242 - The Young Diplomats Magnet Academy

)

154 West 93rd Street | P.S. 333 Manhattan School for Children

X

100 West 77th Street | * The Anderson School

!

210 West 61st Street | P.S. 452

)

129 West 67th Street | Special Music School

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

FR
IT

SP
RU

SP

SP
SP

SP b

a

b
b
IT b

b

b

b
b

= برنامج ثنائي اللغة بالفرنسية
= برنامج ثنائي اللغة باإليطالية

RU
SP

= برنامج ثنائي اللغة بالروسية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

الروضة 5 -

03M180

صف ما قبل الروضة 212-678-2849 8 -

03M185

صف ما قبل الروضة 212-534-7490 5 -

03M191

صف ما قبل الروضة 347-478-5228 8 -

03M199

الروضة 5 -

212-799-1033

03M241

الروضة 5 -

212-678-2898

03M242

صف ما قبل الروضة 212-678-2908 5 -

03M333

الروضة 8 -

212-222-1450

03M334

الروضة 8 -

212-595-7193

03M452

صف ما قبل الروضة 212-259-6222 5 -

03M859

212-501-3318

الروضة 12 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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MANHATTAN
المنطقة التعليمية 3

مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
مدرسة بها برامج للموهوبين
والمتفوقين
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.32ميل

6
5
4

3
2
1

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 4

المنطقة التعليمية  4هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .4بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

04M007

صف (8 - )3K

212-860-5827

04M012

الروضة 8 -

212-860-6003

صف (5 - )3K

212-802-3035

صف (5 - )3K

212-860-5882

!

160 East 120th Street | P.S. 007 Samuel Stern

X

240 East 109th Street | * Tag Young Scholars

)

2351 First Avenue | River East Elementary

04M037

!

232 East 103rd Street | P.S. 38 Roberto Clemente

04M038

!

176 East 115th Street | James Weldon Johnson

b

b

04M057

صف (8 - )3K

212-876-5522

!

131 East 104th Street | The Lexington Academy

SP

04M072

صف (8 - )3K

212-860-5831

!

219 East 109th Street | P.S. 083 Luis Munoz Rivera

04M083

صف (5 - )3K

212-860-5847

!

216 East 120th Street | P.S. 096 Joseph Lanzetta

SP

04M096

صف (8 - )3K

212-860-5851

!

315 East 113th Street | * P.S. 102 Jacques Cartier

04M102

صف (5 - )3K

212-860-5834

!

1615 Madison | P.S. 108 Assemblyman Angelo Del Toro Educational Complex
Avenue

04M108

صف (8 - )3K

212-860-5803

!

535 East 119th Street | P.S. 112 Jose Celso Barbosa

04M112

صف (2 - )3K

212-860-5868

!

421 East 106th Street | P.S. 146 Ann M. Short

b

04M146

صف (5 - )3K

212-860-5877

!

319 East 117th Street | P.S. 155 William Paca

SP

04M155

صف (5 - )3K

212-860-5885

!

19 East 103rd Street | P.S. 171 Patrick Henry

)

219 East 109th Street | The Bilingual Bicultural School

!

141 East 111th Street | Mosaic Preparatory Academy

)

1573 Madison Avenue | Central Park East I

)

433 East 100th Street | Central Park East II

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

SP

SP

SP

a

b

04M171

صف (8 - )3K

212-860-5801

04M182

صف (5 - )3K

212-860-6031

04M375

صف (5 - )3K

212-722-3109

04M497

صف ما قبل الروضة 212-860-5821 5 -

04M964

212-860-5992

صف (8 - )3K

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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MANHATTAN
المنطقة التعليمية 4

مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
مدرسة بها برامج للموهوبين
والمتفوقين
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.21ميل

6
5
4

3
2
1

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 5

المنطقة التعليمية  5هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .5بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

05M030

صف (5 - )3K

212-876-1825

صف (5 - )3K

212-690-5807

صف (8 - )3K

212-360-1519

!

144-176 East 128th Street | P.S. 030 Hernandez/Hughes

!

123 Morningside Drive | P.S. 036 Margaret Douglas

05M036

!

2987 Frederick Douglass Boulevard | P.S. 046 Arthur Tappan

05M046

!

222 West 134th Street | P.S. 092 Mary McLeod Bethune

!

301 West 140th Street | P.S. 123 Mahalia Jackson

05M123

!

b 425 West 123rd Street | P.S. 125 Ralph Bunche

05M125

صف ما قبل الروضة 212-666-6400 5 -

!

425 West 130th Street | * P.S. 129 John H. Finley

05M129

صف (8 - )3K

212-690-5932

!

2121 5th Avenue | P.S. 133 Fred R Moore

05M133

صف (5 - )3K

212-690-5936

05M154

صف (5 - )3K

212-864-2400

05M161

الروضة 8 -

212-690-5945

05M175

صف (5 - )3K

212-283-0426

!

250 West 127th Street | P.S. 154 Harriet Tubman

!

499 West 133rd Street | P.S. 161 Pedro Albizu Campos

!

175 West 134th Street | P.S. 175 Henry H Garnet

b

05M092

a

SP

b

صف ما قبل الروضة 212-690-5915 5 -
صف (8 - )3K

212-342-6200

!

244 West 144th Street | P.S. 194 Countee Cullen

05M194

صف ما قبل الروضة 212-690-5954 5 -

!

2230 5th Avenue | P.S. 197 John B. Russwurm

05M197

صف (5 - )3K

212-690-5960

!

2589 7th Avenue | P.S. 200- The James McCune Smith School

05M200

صف (5 - )3K

212-491-6636

)

276 West 151st Street | Thurgood Marshall Academy Lower School

05M318

)

168 Morningside Avenue | Teachers College Community School

05M517

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

a

الروضة 5 -

212-368-8731

صف ما قبل الروضة 212-316-8080 8 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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MANHATTAN
المنطقة التعليمية 5

مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.21ميل

6
5
4

3
2
1

6 المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية

 فيما يلي. مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي، هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي6 المنطقة التعليمية
 إال أن فرصتك أفضل في الحصول على، بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي.6 جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية
) للتعرف على مجموعات التالميذ التيMySchools(  راجع موقع، أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك.عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي
.حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي
رقم تعريف المدرسة
)DBN(

الهاتف

الصفوف

212-928-0739

5-3K

06M004

212-567-8109

5 - )3K( صف

06M005

212-928-4157

5 - )3K( صف

06M008

917-521-2220

8 - الروضة

06M018

212-690-3014

5 - )3K( صف

06M028

917-521-3800

5 - )3K( صف

06M048

212-927-7870

5 - )3K( صف

06M098

212-781-1803

5 - الروضة

06M103

212-927-9233 5 - صف ما قبل الروضة

06M115

212-927-0607

06M128

5 - )3K( صف

212-927-7857

5 - الروضة

06M132

212-567-5456

5 - )3K( صف

06M152

212-927-8611

5 - )3K( صف

06M153

212-927-7850

5 - )3K( صف

06M173

212-569-0327

5 - الروضة

06M178

212-927-8218 8 - صف ما قبل الروضة

06M187

212-927-8303 5 - صف ما قبل الروضة

06M189

212-775-9560

06M192

5 - )3K( صف

212-283-0012 8 - صف ما قبل الروضة

06M210

917-521-2060

8 - الروضة

06M278

212-544-8021

8 - الروضة

06M311

212-544-0614

5 - الروضة

06M314

212-781-0524 12 - صف ما قبل الروضة

06M348

212-304-3320 8 - صف ما قبل الروضة

06M366

212-862-9940

06M368

5 - الروضة

212-740-4701 5 - صف ما قبل الروضة

النوع اسم المدرسة | العنوان
500 West 160th Street | P.S. 004 Duke Ellington

!

3703 Tenth Avenue | P.S. 005 Ellen Lurie

!

465 West 167th Street | P.S. 008 Luis Belliard

!

4124 9th Avenue | P.S. 018 Park Terrace

!

475 West 155th Street | P.S. 028 Wright Brothers

!

4360-78 Broadway | P.S. 048 P.O. Michael J. Buczek

!

512 West 212th Street | P.S. 098 Shorac Kappock

!

185 Wadsworth Avenue | Dos Puentes Elementary School

!

586 West 177th Street | P.S. 115 Alexander Humboldt

!

560 West 169th Street | P.S. 128 Audubon

!

185 Wadsworth Avenue | P.S. 132 Juan Pablo Duarte

!

93 Nagle Avenue | P.S. 152 Dyckman Valley

!

1750 Amsterdam Avenue | * P.S. 153 Adam Clayton Powell

!

306 Fort Washington Avenue | P.S. 173

!

12-18 Ellwood Street | Professor Juan Bosch Public School

)

349 Cabrini Boulevard | P.S./I.S. 187 Hudson Cliffs

!

2580 Amsterdam Avenue | P.S. 189

!

SP a

SP a
SP a

b
SP
SP a

SP a
SP

SP b
SP

b
SP b

b
SP a

b

500 West 138th Street | P.S. 192 Jacob H. Schiff

!

| P.S./I.S. 210 - Twenty-first Century Academy for Community Leadership
SP a 501-503 West 152nd Street

)

421 W 219th St | Paula Hedbavny School

!

4862 Broadway | Amistad Dual Language School

)

4862 Broadway | Muscota

)

511 West 182nd Street | Washington Heights Expeditionary Learning School

)

202 Sherman Ave | Washington Heights Academy

)

1750 Amsterdam Avenue | Hamilton Heights School

)

560 West 169th Street | Castle Bridge School

)

b

b
SP a

a
SP b

a
b

06M513

SP b

) لصف الروضةG&T( * هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

SP

ً  = ميسّر جزئياb
 = ميسّر بالكاملa

! وتقديم الطلب، وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك،) لمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضةC MySchools.nyc( MySchools استخدم موقع
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مفتاح الرموز

MANHATTAN
المنطقة التعليمية 6

مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.36ميل

6
5
4

3
2
1

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 7

المنطقة التعليمية  7ليس لديها مدارس تابعة للتوزيع الجغرافي .المنطقة التعليمية  7لها جزء شمالي وجزء جنوبي .يمكن للعائالت في المنطقة التعليمية  7التقديم لاللتحاق بأي مدرسة في
المنطقة التعليمية ،ولكن األطفال لديهم األولوية لاللتحاق بالمدارس في نفس الجزء الذي يقيمون فيه من المنطقة التعليمية  .7األطفال في الجزء الشمالي لديهم األولوية لاللتحاق بالمدارس
الموجودة في الجزء الشمالي ،ولألطفال في الجزء الجنوبي األولوية في االلتحاق بالمدارس الموجودة في الجزء الجنوبي .تظهر خريطة المنطقة التعليمية  7الخط الفاصل بين الجزئين.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
)

335 East 152nd Street | P.S. 001 Courtlandt School

)

564 Jackson Avenue | P.S. 5 Port Morris

)

502 Morris Avenue | P.S. 018 John Peter Zenger

SP

الصفوف

الهاتف

07X001

صف (5 - )3K

718-299-3700

07X005

صف (8 - )3K

718-292-2683

07X018

صف ما قبل الروضة 718-292-2868 5 -

)

811 East 149th Street | P.S. 025 Bilingual School

07X025

صف (5 - )3K

718-292-2995

)

758 Courtlandt Avenue | P.S./M.S. 029 Melrose School

07X029

صف (8 - )3K

718-292-3785

)

510 East 141st Street | P.S. 030 Wilton

07X030

صف (5 - )3K

718-292-8817

)

250 East 156th Street | P.S./M.S. 031 The William Lloyd Garrison

07X031

صف (8 - )3K

718-292-4397

)

165 Brown Place | P.S. 043 Jonas Bronck

07X043

صف (5 - )3K

718-292-4502

)

383 East 139th Street | P.S. 049 Willis Avenue

07X049

صف (5 - )3K

718-292-4623

)

677 East 141st Street | P.S. 065 Mother Hale Academy

)

SP

SP

b

SP

07X065

a

صف ما قبل الروضة 718-292-4628 5 -

333 East 135th Street | P.S. 154 Jonathan D. Hyatt

07X154

صف ما قبل الروضة 718-292-4742 5 -

)

757 Cauldwell Avenue | P.S. 157 Grove Hill

07X157

صف (5 - )3K

718-292-5255

)

628 Tinton Avenue | P.S. 161 Juan Ponce De Leon School

07X161

صف (5 - )3K

718-292-5478

)

468 East 140th Street | P.S. 179

07X179

صف (5 - )3K

718-292-2237

)

519 St Anns Avenue | P.S. 277

07X277

صف (5 - )3K

718-292-3594

)

750 Concourse Village West | Concourse Village Elementary School

07X359

صف (5 - )3K

718-402-7503

)

468 East 140th Street | Young Leaders Elementary School

07X369

صف (5 - )3K

718-292-7391

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

SP

b

b

b

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BRONX
المنطقة التعليمية 7
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.18ميل

11

8

10

12

9
7

شمالية
ال
المنطقة جنوبية
طقة ال
المن

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 8

المنطقة التعليمية  8هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .8بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

الروضة 5 -

718-822-5341

!

3047 Bruckner Boulevard | P.S. X014 Senator John Calandra

!

1070 Castle Hill Avenue | P.S. 036 Unionport

!

1290 Spofford Avenue | P.S. 048 Joseph R. Drake

!

660 Fox Street | P.S. 062 Inocensio Casanova

08X062

!

560 Thieriot Avenue | P.S. 069 Journey Prep School

08X069

صف ما قبل الروضة 718-378-4736 5 -

!

3040 Roberts Avenue | P.S. 071 Rose E. Scala

08X071

الروضة 8 -

718-822-5351

!

2951 Dewey Avenue | * P.S. 072 Dr. William Dorney

08X072

صف (5 - )3K

718-822-5311

!

984 Faile Street | P.S. 75 School of Research and Discovery

08X075

صف (5 - )3K

718-860-1630

صف (5 - )3K

718-430-1700

b

SP a

a

08X014
08X036

صف ما قبل الروضة 718-822-5345 5 -

08X048

718-589-4312

صف (5 - )3K

صف ما قبل الروضة 718-585-1617 5 -

!

1535 Story Avenue | P.S. 093 Albert G. Oliver

08X093

!

800 Taylor Avenue | P.S. 100 Isaac Clason

08X100

صف ما قبل الروضة 718-842-1461 5 -

!

1695 Seward Avenue | P.S. 107

08X107

718-860-8760

!

1075 Pugsley Avenue | The Dr. Emmett W. Bassett School

08X119

صف ما قبل الروضة 718-822-5198 5 -

!

750 Prospect Avenue | P.S. 130 Abram Stevens Hewitt

08X130

718-665-0962

!

2060 Lafayette Avenue | P.S. 138 Samuel Randall

08X138

صف ما قبل الروضة 718-822-5325 5 -

!

916 Eagle Avenue | P.S. X140 The Eagle School

08X140

صف ما قبل الروضة 718-585-1205 5 -

!

968 Cauldwell Avenue | P.S. 146 Edward Collins

08X146

صف (5 - )3K

718-378-9664

!

1007 Evergreen Avenue | P.S. 152 Evergreen

b

08X152

الروضة 5 -

718-589-4560

!

601 Stickball Boulevard | P.S. 182

08X182

صف (5 - )3K

718-828-6607

!

2750 Lafayette Avenue | P.S. 304 Early Childhood School

08X304

صف (5 - )3K

718-822-5307

!

888 Rev J A Polite Ave | The Longwood Academy of Discovery

!

650 Hollywood Avenue | Bronx Delta School

!

1028 White Plains Road | P.S. 583

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

b

b

a

صف (5 - )3K
صف (5 - )3K

08X333

صف ما قبل الروضة 718-860-3313 5 -

08X392

صف ما قبل الروضة 718-319-7147 5 -

08X583

929-348-4960

صف (2 - )3K

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BRONX
المنطقة التعليمية 8
مدرسة التوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.65ميل

11

8

10

12

9
7

9 المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية

 فيما يلي. مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي، هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي9 المنطقة التعليمية
 إال أن فرصتك أفضل في الحصول على، بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي.9 جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية
) للتعرف على مجموعات التالميذ التيMySchools(  راجع موقع، أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك.عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي
.حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي
رقم تعريف المدرسة
)DBN(

الهاتف

الصفوف

718-583-6655

8 - )3K( صف

09X004

718-681-7553

5 - )3K( صف

09X011

718-583-6444

5 - )3K( صف

النوع اسم المدرسة | العنوان
1701 Fulton Avenue | P.S./M.S. 004 Crotona Park West

!

1257 Ogden Avenue | P.S. 011 Highbridge

!

09X028

1861 Anthony Avenue | P.S. 028 Mount Hope

!

09X035

261 East 163rd Street | P.S. 035 Franz Siegel

!

718-583-7366 5 - صف ما قبل الروضة

09X042

1537 Washington Avenue | P.S. 042 Claremont

!

718-681-7276

5 - )3K( صف

09X053

360 East 168th Street | P.S. 053 Basheer Quisim

!

718-681-6227

5 - )3K( صف

09X055

450 Saint Paul's Place | P.S. 055 Benjamin Franklin

!

718-583-6866

5 - )3K( صف

09X058

459 East 176th Street | P.S. 058

!

718-589-3058

5 - )3K( صف

09X063

1260 Franklin Avenue | P.S. 063 Author's Academy

!

718-583-6000

5 - )3K( صف

09X070

1691 Weeks Avenue | P.S. 070 Max Schoenfeld

!

718-681-6776

5 - )3K( صف

09X073

1020 Anderson Avenue | P.S. 073 Bronx

!

718-716-7369

3 - الروضة

09X088

1340 Sheridan Avenue | P.S. X088 - S. Silverstein Little Sparrow School

!

718-583-8878

5 - )3K( صف

09X109

1771 Popham Avenue | P.S. 109 Sedgwick

!

718-681-7214

5 - الروضة

SP b

SP
SP

SP

SP

SP

718-861-0759 5 - صف ما قبل الروضة

09X110

580 Crotona Park South | P.S. 110 Theodore Schoenfeld

!

718-681-7507

09X114

1155 Cromwell Avenue | P.S. X114 - Luis Llorens Torres Schools

!

175 West 166th Street | P.S. 126 Dr Marjorie H Dunbar

!

1245 Washington Avenue | P.S. 132 Garret A. Morgan

!

2075 Webster Avenue | P.S. 163 Arthur A. Schomburg

!

1598 Townsend Avenue | P.S. 170

!

1449 Shakespeare Avenue | * P.S. 199X - The Shakespeare School

!

1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | P.S. 204 Morris Heights

!

1220 Gerard Avenue | P.S./I.S. 218 Rafael Hernandez Dual Language Magnet School

!

1871 Walton Avenue | P.S. 236 Langston Hughes

)

5 - )3K( صف

718-681-6120

5 - )3K( صف

09X126

718-681-6455

5 - )3K( صف

09X132

718-584-3045 5 - صف ما قبل الروضة

09X163

718-583-0662 2 -  الروضة،)3K( صف

09X170

718-681-7172

09X199

5 - )3K( صف

718-960-9520 5 - صف ما قبل الروضة

09X204

718-410-7230

09X218

8 - الروضة

b

a

a

SP a

718-299-6128 5 - صف ما قبل الروضة

09X236

718-901-9703 5 - صف ما قبل الروضة

09X274

| The New American Academy at Roberto Clemente State Park
SP b 275 Harlem River Park Bridge

!

718-293-5970

5 - الروضة

09X294

1425 Walton Avenue | The Walton Avenue School

!

718-681-8701

5 - الروضة

09X311

1425 Walton Avenue | Lucero Elementary School

!

718-538-3266

5 - )3K( صف

09X443

1116 Sheridan Avenue | The Family School

!

250 East 164th Street | Grant Avenue Elementary School

!

1116 Sheridan Avenue | Sheridan Academy for Young Leaders

!

1501 Jerome Avenue | Mount Eden Children's Academy

)

718-681-6288 5 - صف ما قبل الروضة

09X449

718-538-3411

09X457

5 - )3K( صف

718-294-8155 5 - صف ما قبل الروضة

a

SP

SP b
SP

b

09X555

a

) لصف الروضةG&T( * هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

SP

ً  = ميسّر جزئياb
 = ميسّر بالكاملa

! وتقديم الطلب، وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك،) لمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضةC MySchools.nyc( MySchools استخدم موقع
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مفتاح الرموز

BRONX
المنطقة التعليمية 9
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.25ميل

11

8

10

12

9
7

10 المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية

 فيما يلي. مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي، هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي10 المنطقة التعليمية
 إال أن فرصتك أفضل في الحصول على، بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي.10 جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية
) للتعرف على مجموعات التالميذ التيMySchools(  راجع موقع، أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك.عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي
.حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي
الهاتف

الصفوف

رقم تعريف المدرسة
)DBN(

النوع اسم المدرسة | العنوان

718-584-1899 8 - صف ما قبل الروضة
718-796-8695
5 - الروضة
718-584-3043 5 - صف ما قبل الروضة
718-584-3291 5 - صف ما قبل الروضة

10X003
10X007
10X008
10X009

2100 Lafontaine Avenue | P.S. 3 Raul Julia Micro Society
3201 Kingsbridge Avenue | * Milton Fein School
3010 Briggs Avenue | P.S. 008 Isaac Varian
a 230 East 183rd Street | P.S. 9 Ryer Avenue Elementary School

)

718-563-0473

10X015

a 2195 Andrews Avenue | P.S. X015 Institute for Environmental Learning

)

718-515-9370 8 - صف ما قبل الروضة

10X020

5 - صف ما قبل الروضة
5 - الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
8 - الروضة
5 - الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة

10X023
10X024
10X032
10X033
10X037
10X046
10X051
10X054

3050 Webster Avenue | PS/MS 20 P.O.George J. Werdann, III
a 2151 Washington Avenue | P.S. 023 The New Children's School
660 West 236th Street | * P.S. 024 Spuyten Duyvil
690 East 183rd Street | P.S. 032 Belmont
2424 Jerome Avenue | P.S. 033 Timothy Dwight

!

718-584-3992
718-796-8845
718-584-3645
718-584-3926
718-796-0360
718-584-4450
718-733-0347
718-584-4203

360 West 230th Street | P.S. X037 - Multiple Intelligence School
SP 279 East 196th Street | P.S. 046 Edgar Allan Poe
695 East 182nd Street | The Bronx STEM and Arts Academy
SP a 2703 Webster Avenue | P.S./I.S. 54

!

718-920-1100
5 - الروضة
718-584-4730 5 - صف ما قبل الروضة
718-696-6400 5 - صف ما قبل الروضة
718-796-8965
5 - الروضة
718-584-5275 5 - صف ما قبل الروضة

10X056
10X059
10X077
10X081
10X085

a 341 East 207th Street | P.S. 056 Norwood Heights
2185 Bathgate Avenue | P.S. 059 The Community School of Technology
SP a 3177 Webster Avenue | Bedford Park Elementary School
5550 Riverdale Avenue | P.S. 081 Robert J. Christen

!

!

718-584-5585
6-PK
718-584-5805
5 - الروضة
718-405-6345
5 - الروضة
718-796-9200
8 - الروضة
718-584-6140
5 - الروضة
718-584-6390
5 - الروضة
718-796-9645 4 - صف ما قبل الروضة
718-364-0085 2 - صف ما قبل الروضة

10X086
10X091
10X094
10X095
10X159
10X205
10X207
10X209

2400 Marion Avenue | P.S. 085 Great Expectations
b 2756 Reservoir Avenue | P.S. 086 Kingsbridge Heights
2200 Aqueduct Avenue | P.S. 091 Bronx
3530 Kings College Place | P.S. 094 Kings College School
3961 Hillman Avenue | P.S. 095 Sheila Mencher
2315 Washington Avenue | P.S. 159 Luis Munoz Marin Biling
2475 Southern Boulevard | P.S. 205 Fiorello LaGuardia
SP 3030 Godwin Terrace | P.S. 207
a 313 East 183rd Street | P.S. 209

929-452-3090 5 - صف ما قبل الروضة
718-584-6764
5 - الروضة
718-584-6004
8 - الروضة

10X226
10X246
10X279

a 1950 Sedgwick Avenue | P.S. 226
2641 Grand Concourse | P.S. 246 Poe Center
a 2100 Walton Avenue | P.S. 279 Captain Manuel Rivera, Jr.

8 - الروضة

718-405-6360

8 - الروضة

10X280

718-563-0776

5 - الروضة

10X291

718-583-5355

5 - الروضة

10X306

718-601-2632
5 - الروضة
718-796-9434 5 - صف ما قبل الروضة
929-237-7750
8 - الروضة
718-220-1830 5 - صف ما قبل الروضة

10X307
10X310
10X315
10X340

718-548-3451 5 - صف ما قبل الروضة

10X344

718-548-1511 5 - صف ما قبل الروضة

10X360

718-933-8061

10X382

5 - الروضة

718-563-3292 5 - صف ما قبل الروضة
718-294-0862 5 - صف ما قبل الروضة

10X386
10X396

a

a

a

b

a

!
!

!
!
!
!
!
)
!

!
!
!

!
!
!
!
)
!
!
!
!
!
!

3202 Steuben Avenue | P.S./M.S. 280 Mosholu Parkway
a 2195 Andrews Avenue | P.S. 291

!

a 40 West Tremont Avenue | P.S. 306
|
b 124 Eames Place Luisa Pineiro Fuentes School of Science and Discovery
260 W Kingsbridge Rd | P.S. 310 Marble Hill
2865 Claflin Avenue | P.S. 315 Lab School

!

25 West 195th Street | P.S. 340
a 3961 Hillman Avenue | Ampark Neighborhood

!

b

b

!

!
!
)

)

2880 Kingsbridge Terrace | P.S. 360

!

125 East 181st Street | Elementary School for Math, Science, and Technology
a 125 East 181st Street | School for Environmental Citizenship
1930 Andrews Avenue | P.S. 396

!

a
a

!

) لصف الروضةG&T( * هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

SP

ً  = ميسّر جزئياb
 = ميسّر بالكاملa

! وتقديم الطلب، وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك،) لمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضةC MySchools.nyc( MySchools استخدم موقع
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!
!

مفتاح الرموز

BRONX
المنطقة التعليمية 10
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.38ميل

11

8

10

12

9
7

11 المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية

 فيما يلي. مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي، هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي11 المنطقة التعليمية
 إال أن فرصتك أفضل في الحصول على، بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي.11 جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية
) للتعرف على مجموعات التالميذ التيMySchools(  راجع موقع، أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك.عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي
.حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي

الهاتف

الصفوف

رقم تعريف المدرسة
)DBN(

النوع اسم المدرسة | العنوان

718-324-1262 5 - صف ما قبل الروضة

11X016

4550 Carpenter Avenue | P.S. 016 Wakefield

!

718-324-1924

11X019

4318 Katonah Avenue | P.S. 019 Judith K. Weiss

!
!

8 - الروضة

718-652-3903

5 - الروضة

11X021

715 East 225th Street | P.S. 021 Philip H. Sheridan

718-652-3461

5 - الروضة

11X041

3352 Olinville Avenue | P.S. 041 Gun Hill Road

!

4011 Monticello Avenue | P.S. 068 Bronx

!

718-324-2854 5 - صف ما قبل الروضة

11X068

718-882-8865

11X076

900 Adee Avenue | P.S. 076 The Bennington School

!

718-652-1244 5 - صف ما قبل الروضة

11X078

1400 Needham Avenue | P.S. 078 Anne Hutchinson

!

718-863-1993

8 - الروضة

11X083

b

950 Rhinelander Avenue | P.S. 083 Donald Hertz

!

718-324-5188

5 - الروضة

11X087

1935 Bussing Avenue | P.S. 087 Bronx

!

718-653-0835 8 - صف ما قبل الروضة

11X089

980 Mace Avenue | P.S. 089 Bronx

!

718-652-4959

11X096

2385 Olinville Avenue | P.S. 096 Richard Rodgers

!

5 - الروضة

5 - الروضة

b

a

1375 Mace Avenue | P.S. 097 Bronx

!

4125 Carpenter Avenue | P.S. 103 Hector Fontanez

!

725 Brady Avenue | P.S. 105 Sen Abraham Bernstein

!

1514 Olmstead Avenue | P.S. 106 Parkchester

!

11X108

1166 Neill Avenue | P.S. 108 Philip J. Abinanti

!

718-881-2418 5 - صف ما قبل الروضة

11X111

3740 Baychester Avenue | P.S. 111 Seton Falls

!

718-654-6377 5 - صف ما قبل الروضة

11X112

1925 Schieffelin Avenue | P.S. 112 Bronxwood

!

718-654-2055 5 - صف ما قبل الروضة

11X121

2750 Throop Avenue | * P.S. 121 Throop

!

718-904-5550 5 - صف ما قبل الروضة

11X153

650 Baychester Avenue | * P.S. 153 Helen Keller

!

718-822-8402 5 - صف ما قبل الروضة

11X160

4140 Hutchinson River Pkway Ea | P.S. 160 Walt Disney

!

718-325-1138 5 - صف ما قبل الروضة

11X169

3500 Edson Avenue | Baychester Academy

!

718-885-1093

8 - الروضة

11X175

200 City Island Avenue | P.S. 175 City Island

!

718-904-5570

5 - الروضة

11X178

850 Baychester Avenue | P.S. 178 - Dr. Selman Waksman

!

3441 Steenwick Avenue | Cornerstone Academy for Social Action

!

2365 Waterbury Avenue | P.S./M.S. 194

!

800 Lydig Avenue | Young Voices Academy of the Bronx

!

1684 White Plains Road | The STEAM Bridge School

)

4520 Matilda Avenue | The Matilda Avenue School

!

1640 Bronxdale Ave | P.S./M.S. 11X498 - Van Nest Academy

)

1560 Purdy Street | Linden Tree Elementary School

!

718-655-4446 5 - صف ما قبل الروضة

11X097

718-655-0261 5 - صف ما قبل الروضة

11X103

718-824-7350 5 - صف ما قبل الروضة

11X105

718-892-1006 5 - صف ما قبل الروضة

11X106

718-863-9829 5 - صف ما قبل الروضة

718-794-6160 5 - صف ما قبل الروضة

11X189

718-892-5270

11X194

8 - الروضة

718-794-4080 5 - صف ما قبل الروضة

11X357

718-239-5660

4 - الروضة

11X481

718-325-4360

4 - الروضة

11X483

718-409-3001

8 - الروضة

11X498

718-239-7401 5 - صف ما قبل الروضة

SP

a

b
b

a

b
a

a
a

b

a

11X567

a

) لصف الروضةG&T( * هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

SP

ً  = ميسّر جزئياb
 = ميسّر بالكاملa

! وتقديم الطلب، وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك،) لمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضةC MySchools.nyc( MySchools استخدم موقع
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مفتاح الرموز

BRONX
المنطقة التعليمية 11
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.63ميل

11

8

10

12

9
7

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 12

المنطقة التعليمية  12هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .12بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

1000 East Tremont Avenue | P.S. 006 West Farms

12X006

صف ما قبل الروضة 718-542-7676 5 -

!

1825 Prospect Avenue | P.S. 044 David C. Farragut

12X044

صف ما قبل الروضة 718-583-2360 5 -

!

1794 East 172nd Street | P.S. 047 John Randolph

12X047

!

2111 Crotona Avenue | P.S. 057 Crescent

12X057

صف ما قبل الروضة 718-367-9446 5 -

!

1550 Crotona Park East | P.S. 061 Francisco Oller

12X061

صف ما قبل الروضة 718-542-7230 5 -

!

1001 Jennings Street | P.S. 066 School of Higher Expectations

12X066

صف ما قبل الروضة 718-319-2820 5 -

!

2024 Mohegan Avenue | P.S. 067 Mohegan School

12X067

صف ما قبل الروضة 718-823-4101 5 -

!

1330 Bristow Street | P.S. 134 George F. Bristow

12X134

صف ما قبل الروضة 718-328-3351 5 -

!

920 East 167th Street | P.S. 150 Charles James Fox

12X150

صف ما قبل الروضة 718-328-7729 5 -

!

1250 Ward Avenue | P.S. 195

12X195

صف ما قبل الروضة 718-861-4461 5 -

!

1250 Ward Avenue | P.S. 196

12X196

صف ما قبل الروضة 718-328-7187 5 -

)

1919 Prospect Avenue | P.S. 211

12X211

صف ما قبل الروضة 718-901-0436 8 -

)

1180 Tinton Avenue | P.S. 212

12X212

صف ما قبل الروضة 718-842-2331 5 -

)

1970 West Farms Road | P.S. 214

12X214

صف ما قبل الروضة 718-589-6728 8 -

!

2050 Prospect Avenue | The School of Science and Applied Learning

12X300

صف ما قبل الروضة 718-584-6310 5 -

!

1550 Vyse Avenue | Fairmont Neighborhood School

12X314

صف ما قبل الروضة 718-860-5210 5 -

)

1550 Vyse Avenue | Samara Community School

12X458

صف ما قبل الروضة 718-860-5332 5 -

!

1180 Tinton Avenue | Urban Scholars Community School

12X463

صف ما قبل الروضة 718-842-8133 5 -

!

1827 Archer Street | Archer Elementary School

12X531

صف ما قبل الروضة 718-828-3791 5 -

!

1827 Archer Street | P.S. 536

12X536

صف ما قبل الروضة 718-931-4270 5 -

!

700 East 179th Street | P.S. 595

12X595

صف ما قبل الروضة 718-960-4795 3 -

)

1827 Archer Street | Bronx Little School

12X691

صف ما قبل الروضة 718-792-2650 5 -

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

b

b
b

SP
SP b

b

b

SP

b

b

الروضة 5 -

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
42

718-824-0950

BRONX
المنطقة التعليمية 12
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.25ميل

11

8

10

12

9
7

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 13

المنطقة التعليمية  13هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .13بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

50 Jefferson Avenue | P.S. 003 The Bedford Village

!

37 Hicks Street | P.S. 008 Robert Fulton

!

80 Underhill Avenue | * P.S. 009 Teunis G. Bergen

!

419 Waverly Avenue | P.S. 011 Purvis J. Behan

!

225 Adelphi Street | P.S. 020 Clinton Hill

!

432 Monroe Street | P.S. 044 Marcus Garvey

FR

b
SP b

b

FR

الصفوف

الهاتف

13K003

صف ما قبل الروضة 718-622-2960 5 -

13K008

718-834-6740

الروضة 5 -

13K009

صف ما قبل الروضة 718-638-3260 5 -

13K011

صف ما قبل الروضة 718-638-2661 5 -

13K020

صف ما قبل الروضة 718-834-6744 5 -

13K044

صف ما قبل الروضة 718-834-6939 5 -

!

100 Clermont Avenue | P.S. 046 Edward C. Blum

SP

13K046

صف ما قبل الروضة 718-834-7694 5 -

!

195 Sandford Street | P.S. 054 Samuel C. Barnes

SP

13K054

صف ما قبل الروضة 718-834-6752 5 -

!

170 Gates Avenue | * P.S. 056 Lewis H. Latimer

13K056

صف ما قبل الروضة 718-857-3149 5 -

!

51 Saint Edwards Street | P.S. 067 Charles A. Dorsey

13K067

صف ما قبل الروضة 718-834-6756 5 -

!

31 New York Avenue | P.S. 093 William H. Prescott

13K093

صف ما قبل الروضة 718-604-7363 5 -

)

610 Baltic Street | P.S. 133 William A. Butler

SP

13K133

صف ما قبل الروضة 718-398-5320 5 -

!

114 Kosciuszko Street | P.S. 256 Benjamin Banneker

13K256

صف ما قبل الروضة 718-857-9820 5 -

!

241 Emerson Place | P.S. 270 Johann DeKalb

13K270

صف ما قبل الروضة 718-623-5280 5 -

!

180 6th Avenue | * P.S. 282 Park Slope

13K282

صف ما قبل الروضة ،5 -
و8

!

50 Navy Street | P.S. 287 Bailey K. Ashford

13K287

صف ما قبل الروضة 718-834-4745 5 -

!

344 Monroe Street | P.S. 305 Dr. Peter Ray

13K305

صف ما قبل الروضة 718-789-3962 5 -

!

209 York Street | P.S. 307 Daniel Hale Williams

13K307

صف ما قبل الروضة 718-834-4748 5 -

)

225 Adelphi Street | Academy of Arts and Letters

13K492

718-222-1605

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

FR
SP

b

FR a

الروضة 8 -

718-622-1626

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة بالفرنسية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 13
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.38ميل
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المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 14

المنطقة التعليمية  14هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .14بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

157 Wilson Street | P.S. 016 Leonard Dunkly

14K016

صف ما قبل الروضة 718-782-5352 5 -

!

208 North 5th Street | P.S. 017 Henry D. Woodworth

14K017

صف ما قبل الروضة 718-387-2929 5 -

!

101 Maujer Street | P.S. 018 Edward Bush

14K018

صف ما قبل الروضة 718-387-3241 5 -

!

545 Willoughby Avenue | P.S. 023 Carter G. Woodson

14K023

صف ما قبل الروضة 718-387-0375 5 -

!

75 Meserole Avenue | P.S. 031 Samuel F. Dupont

14K031

صف ما قبل الروضة 718-383-8998 5 -

!

131 Norman Avenue | P.S. 034 Oliver H. Perry

PL

14K034

صف ما قبل الروضة 718-389-5842 5 -

!

211 Throop Avenue | P.S. 059 William Floyd

14K059

صف ما قبل الروضة 718-443-3600 5 -

!

250 Berry Street | P.S. 084 Jose De Diego

14K084

صف ما قبل الروضة 718-384-8063 8 -

!

124 Monitor Street | P.S. 110 The Monitor

14K110

صف ما قبل الروضة 718-383-7600 5 -

!

18 Beaver Street | P.S. 120 Carlos Tapia

14K120

صف ما قبل الروضة 718-455-1000 5 -

!

320 Manhattan Avenue | * P.S. 132 The Conselyea School

14K132

صف ما قبل الروضة 718-599-7301 5 -

14K147

صف ما قبل الروضة 718-497-0326 5 -

14K157

صف ما قبل الروضة 718-622-9285 8 -

14K196

صف ما قبل الروضة 718-497-0139 5 -

14K250

صف ما قبل الروضة 718-384-0889 5 -

14K257

صف ما قبل الروضة 718-384-7128 5 -

SP

b

SP

SP
FR a

a

!

325 Bushwick Avenue | P.S. 147 Isaac Remsen

!

850 Kent Avenue | P.S./I.S. 157 The Benjamin Franklin Health & Science Academy

!

207 Bushwick Avenue | P.S. 196 Ten Eyck

!

108 Montrose Avenue | P.S. 250 George H. Lindsay

!

60 Cook Street | P.S. 257 John F. Hylan

!

700 Park Avenue | P.S. 297 Abraham Stockton

!

360 Keap Street | P.S. 319

!

370 Marcy Avenue | P.S. 380 John Wayne Elementary

!

325 South 3rd Street | Brooklyn Arbor Elementary School

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

JP

SP
CH

b

SP b

CH
FR
JP

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة بالفرنسية
= برنامج ثنائي اللغة باليابانية

SP b
SP

PL
SP

= برنامج ثنائي اللغة بالفرنسية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

SP

14K297

صف ما قبل الروضة 718-388-4581 5 -

14K319

صف ما قبل الروضة 718-388-1588 1 -

14K380

صف ما قبل الروضة 718-388-0607 5 -

14K414

صف ما قبل الروضة 718-963-0393 5 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 14
مدرسة التوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.25ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18

20

22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 15

المنطقة التعليمية  15هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .15بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

309 47th Street | P.S. 001 The Bergen

!

511 7th Avenue | Magnet School of Math, Science and Design Technology

!

71 Sullivan Street | P.S. 015 Patrick F. Daly

SP

b

SP

الصفوف

الهاتف

15K001

صف ما قبل الروضة 718-567-7661 5 -

15K010

718-965-1190

الروضة 5 -

15K015

صف ما قبل الروضة 718-330-9280 5 -

15K024

صف ما قبل الروضة 718-832-9366 5 -

!

427 38th Street | P.S. 024

!

425 Henry Street | P.S. 029 John M. Harrigan

15K029

!

b 317 Hoyt Street | * P.S. 032 Samuel Mills Sprole

15K032

صف ما قبل الروضة 718-222-6400 5 -

!

450 Pacific Street | * P.S. 038 The Pacific

15K038

صف ما قبل الروضة 718-330-9305 5 -

!

417 6th Avenue | P.S. 039 Henry Bristow

15K039

718-330-9310

SP a

!

330 Smith Street | P.S. 058 The Carroll

!

5010 6th Avenue | P.S. 094 The Henry Longfellow

FR
CH

SP

صف ما قبل الروضة 718-330-9277 5 -

الروضة 5 -

15K058

صف ما قبل الروضة 718-330-9322 5 -

15K094

718-435-6034

الروضة 5 -

!

1301 8th Avenue | P.S. 107 John W. Kimball

15K107

صف ما قبل الروضة 718-499-2054 5 -

!

211 8th Street | The Maurice Sendak Community School

15K118

صف ما قبل الروضة 718-840-5660 5 -

!

515 4th Avenue | P.S. 124 Silas B. Dutcher

15K124

صف ما قبل الروضة 718-788-0246 5 -

!

70 Ocean Parkway | P.S. 130 The Parkside

15K130

صف ما قبل الروضة 718-686-1940 5 -

!

4305 Ft Hamilton Parkway | P.S. 131 Brooklyn

15K131

صف ما قبل الروضة 718-431-1960 5 -

)

610 Henry Street | The Brooklyn New School, P.S. 146

15K146

صف ما قبل الروضة 718-923-4750 5 -

!

1625 11th Avenue | The Windsor Terrace School

15K154

الروضة 5 -

718-768-0057

!

4305 7th Avenue | P.S. 169 Sunset Park

15K169

الروضة 5 -

718-853-3224

!

825 4th Avenue | P.S. 172 Beacon School of Excellence

!

1 Albemarle Road | * P.S. 230 Doris L. Cohen

!

314 Pacific Street | P.S. 261 Philip Livingston

SP

CH

SP

15K172

صف ما قبل الروضة 718-965-4200 5 -

15K230

صف ما قبل الروضة 718-437-6135 5 -

15K261

صف ما قبل الروضة 718-330-9275 5 -

!

330 18th Street | P.S. 295

15K295

صف ما قبل الروضة 718-965-0390 5 -

!

180 7th Avenue | P.S. 321 William Penn

15K321

718-499-2412

)

512 Carroll Street | P.S. 372 -The Children's School

15K418

صف ما قبل الروضة 718-624-5271 5 -

!

4222 4th Avenue | Sunset Park Avenues Elementary School

15K516

صف ما قبل الروضة 718-369-8330 5 -

!

27 Huntington Street | Red Hook Neighborhood School

15K676

صف ما قبل الروضة 718-330-2238 5 -

)

736 48th Street | The School of Creativity and Innovation

15K896

صف ما قبل الروضة 929-419-6049 1 -

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

CH
FR

SP b

b

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة بالفرنسية

SP b

CH b

SP

SP

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

الروضة 5 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 15
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.33ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18

20

22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 16

المنطقة التعليمية  16هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .16بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

820 Hancock Street | P.S. 005 Dr. Ronald McNair

16K005

صف (5 - )3K

718-218-2444

!

180 Chauncey Street | P.S. 021 Crispus Attucks

16K021

صف (5 - )3K

718-493-9681

!

787 Lafayette Avenue | P.S. 025 Eubie Blake School

16K025

صف ما قبل الروضة 718-574-2336 5 -

!

1014 Lafayette Avenue | P.S. 026 Jesse Owens

16K026

718-919-5707

a

صف (5 - )3K

!

265 Ralph Avenue | P.S. 028 The Warren Prep Academy

16K028

صف ما قبل الروضة 718-467-2865 5 -

!

265 Ralph Avenue | P.S. 040 George W. Carver

16K040

صف (5 - )3K

718-574-2353

!

990 Dekalb Avenue | P.S. 081 Thaddeus Stevens

b

16K081

صف (5 - )3K

718-574-2365

!

1580 Dean Street | P.S. 243K- The Weeksville School

16K243

صف (5 - )3K

718-604-6909

!

500 Macon Street | P.S. 262 El Hajj Malik El Shabazz Elementary School

16K262

صف (5 - )3K

718-453-0780

!

616 Quincy Street | P.S. 308 Clara Cardwell

16K308

صف (8 - )3K

718-571-6960

!

794 Monroe Street | P.S. 309 The George E. Wibecan Preparatory Academy

16K309

صف (5 - )3K

718-574-2381

b

!

130 Rochester Avenue | P.S. 335 Granville T. Woods

16K335

صف ما قبل الروضة 718-493-7736 5 -

!

280 Hart Street | Brighter Choice Community School

SP

16K627

718-574-2378

)

272 Macdonough Street | Brooklyn Brownstone School

16K628

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

صف (5 - )3K

صف ما قبل الروضة 718-573-2307 5 -

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 16
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.16ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18
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22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 17

المنطقة التعليمية  17هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .17بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

43 Snyder Avenue | Norma Adams Clemons Academy

!

430 Howard Avenue | Dr. Jacqueline Peek-Davis School

!

532 Albany Avenue | P.S. 091 The Albany Avenue School

17K091

!

601 Parkside Avenue | P.S. 092 Adrian Hegeman

17K092

صف ما قبل الروضة 718-462-2087 5 -

!

760 Prospect Place | P.S. 138 Brooklyn

17K138

صف ما قبل الروضة 718-467-0800 8 -

!

330 Crown Street | P.S. 161 The Crown

!

1023 New York Avenue | P.S. 181 Brooklyn

!

1100 East New York Avenue | P.S. 189 The Bilingual Center

a
a

b

a
HC

SP

17K006

صف ما قبل الروضة 718-856-6560 5 -

17K012

صف ما قبل الروضة 718-953-4569 5 -
صف ما قبل الروضة 718-756-0243 5 -

17K161

صف ما قبل الروضة 718-756-3100 5 -

17K181

صف ما قبل الروضة 718-462-5298 8 -

17K189

718-756-0210

الروضة 8 -

!

1600 Park Place | P.S. 191 Paul Robeson

17K191

صف ما قبل الروضة 718-756-1206 5 -

!

791 Empire Boulevard | P.S. 221 Toussaint L'Ouverture

17K221

صف ما قبل الروضة 718-756-0122 5 -

!

976 President Street | P.S. 241 Emma L. Johnston

17K241

صف ما قبل الروضة 718-636-4725 5 -

!

18 Marlborough Road | P.S. 249 The Caton

SP b

17K249

صف ما قبل الروضة 718-282-8828 5 -

!

900 St Marks Avenue | P.S. 289 George V. Brower

17K289

صف ما قبل الروضة 718-493-3824 5 -

!

750 Classon Avenue | * P.S. 316 Elijah Stroud

17K316

صف ما قبل الروضة 718-638-4043 5 -

!

46 Mckeever Place | P.S. 375 Jackie Robinson School

17K375

صف ما قبل الروضة 718-693-6655 5 -

)

188 Rochester Avenue | M.S. K394

b

SP

17K394

صف ما قبل الروضة 718-756-3164 8 -

!

490 Fenimore Street | P.S. 397 Foster-Laurie

b

17K397

صف ما قبل الروضة 718-774-5200 5 -

!

60 East 94th Street | P.S. 398 Walter Weaver

a

17K398

صف ما قبل الروضة 718-774-4466 5 -

!

2707 Albemarle Road | P.S. 399 Stanley Eugene Clark

17K399

718-693-3023

!

1025 Eastern Parkway | New Bridges Elementary

!

443 St Marks Avenue | Brooklyn Arts and Science Elementary School

)

60 East 94th Street | P.S. 770 New American Academy

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

HC
SP

b

a

SP a

الروضة 5 -

17K532

صف ما قبل الروضة 718-363-8200 5 -

17K705

صف ما قبل الروضة 718-230-0851 5 -

17K770

صف ما قبل الروضة 718-221-5837 5 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة بكريول هايتي
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 17
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.34ميل

14
32
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23 19
17

15
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20

22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 18

المنطقة التعليمية  18هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .18بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

)

845 East 96th Street | P.S. 66

!

1077 Remsen Avenue | P.S. 114 Ryder Elementary

!

1500 East 92nd Street | * P.S. 115 Daniel Mucatel School

!

684 Linden Boulevard | P.S. 135 Sheldon A. Brookner

18K135

!

4801 Avenue D | P.S. 208 Elsa Ebeling

18K208

!

1060 Clarkson Avenue | P.S. 219 Kennedy-King

18K219

صف ما قبل الروضة 929-397-9566 5 -

!

9301 Avenue B | P.S. 233 Langston Hughes

b

18K233

صف ما قبل الروضة 718-346-8103 5 -

!

525 Lenox Road | P.S. 235 Janice Marie Knight School

18K235

صف ما قبل الروضة 718-773-4869 8 -

!

5404 Tilden Avenue | P.S. 244 Richard R. Green

18K244

صف ما قبل الروضة 718-346-6240 5 -

!

a
a
b

b

a

18K066

صف ما قبل الروضة 718-922-3505 8 -

18K114

صف ما قبل الروضة 718-257-4428 5 -

18K115

صف ما قبل الروضة 718-241-1000 5 -
صف ما قبل الروضة 718-693-4363 5 -
صف ما قبل الروضة 718-629-1670 5 -

133 East 53rd Street | P.S. 268 Emma Lazarus

18K268

صف ما قبل الروضة 718-773-5332 5 -

!

101-24 Seaview Avenue | P.S. 272 Curtis Estabrook

18K272

صف ما قبل الروضة 929-437-5000 5 -

!

1070 East 83rd Street | P.S. 276 Louis Marshall

18K276

صف ما قبل الروضة 718-241-5757 5 -

!

1070 East 104th Street | P.S. 279 Herman Schreiber

18K279

صف ما قبل الروضة 718-444-4316 5 -

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

HC

HC

a

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة بكريول هايتي

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 18
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.39ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18

20

22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 19

المنطقة التعليمية  19هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .19بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

858 Jamaica Avenue | P.S. 007 Abraham Lincoln

!

557 Pennsylvania Avenue | P.S. 013 Roberto Clemente

!

696 Jamaica Avenue | P.S. 065

)

265 Warwick Street | P.S. 089 Cypress Hills

!

200 Linwood Street | P.S. 108 Sal Abbracciamento

!

700 Sutter Avenue | * P.S. 149 Danny Kaye

a
a

a
SP a

!

400 Ashford Street | P.S. 158 Warwick

!

2781 Pitkin Avenue | P.S. 159 Isaac Pitkin

!

590 Sheffield Avenue | P.S. 190 Sheffield

!

982 Hegeman Avenue | P.S. 202 Ernest S. Jenkyns

!

580 Hegeman Avenue | P.S. 213 New Lots

!

2944 Pitkin Avenue | P.S. 214 Michael Friedsam

!

757 Wortman Avenue | P.S. 224 Hale A. Woodruff

SP

SP

a

SP

الصفوف

الهاتف

19K007

صف (5 - )3K

718-647-3600

19K013

صف (5 - )3K

718-498-3717

19K065

الروضة 5 -

718-235-2223

19K089

صف (8 - )3K

718-964-1180

19K108

صف ما قبل الروضة 718-277-7010 5 -

19K149

صف (5 - )3K

718-688-7620

19K158

صف (5 - )3K

718-277-6116

19K159

الروضة 5 -

718-277-4828

19K190

صف (5 - )3K

718-346-8780

19K202

صف (5 - )3K

718-649-7880

19K213

صف (5 - )3K

718-257-4034

19K214

صف (5 - )3K

718-647-1740

19K224

صف ما قبل الروضة 718-235-3600 5 -

!

923 Jerome Street | P.S. 273 Wortman

19K273

718-649-5739

!

135 Schenck Avenue | P.S. 290 Juan Morel Campos

19K290

!

a

صف (5 - )3K

صف ما قبل الروضة 718-647-1113 5 -

970 Vermont Street | P.S. 306 Ethan Allen

19K306

صف (5 - )3K

718-649-3155

!

875 Williams Avenue | The Fresh Creek School

19K325

صف (5 - )3K

718-272-1843

!

330 Alabama Avenue | P.S. 328 Phyllis Wheatley

19K328

صف (5 - )3K

718-345-9393

!

111 Berriman Street | P.S. 345 Patrolman Robert Bolden

!

1400 Pennsylvania Avenue | P.S. 346 Abe Stark

!

574 Dumont Avenue | Brooklyn Gardens Elementary School

!

605 Shepherd Avenue | East New York Elementary School of Excellence

!

3269 Atlantic Ave | P.S. 938

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

b

a

SP

b

19K345

صف (5 - )3K

718-647-8387

19K346

صف (5 - )3K

718-642-3000

19K557

صف (5 - )3K

718-495-7012

19K677

صف (5 - )3K

718-272-6075

19K938

الروضة

غير متوفر

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 19
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.32ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18

20

22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 20

المنطقة التعليمية  20هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .20بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

7002 4th Avenue | P.S./I.S. 30 Mary White Ovington

!

6015 18th Avenue | P.S. 048 Mapleton

!

6302 9th Avenue | P.S. 69 Vincent D. Grippo School

!

20K030

AR

a

الصفوف

الهاتف

الروضة 8 -

718-491-8440

20K048

صف ما قبل الروضة 718-232-3873 5 -

20K069

718-630-3899

الروضة 5 -

211 72nd Street | * P.S. 102 The Bayview

20K102

الروضة 5 -

718-748-7404

!

9115 5th Avenue | * P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School

20K104

الروضة 8 -

718-836-4630

!

1031 59th Street | P.S. 105 The Blythebourne

20K105

الروضة 5 -

718-438-3230

!

7115 15th Avenue | P.S. 112 Lefferts Park

!

7805 7th Avenue | P.S. 127 Mckinley Park

!

5105 Fort Hamilton Parkway | P.S. 160 William T. Sampson

!

109 Bay 14th Street | P.S. 163 Bath Beach

!

4211 14th Avenue | * P.S. 164 Caesar Rodney

!

619 72nd Street | Ralph A. Fabrizio School

!

1225 69th Street | P.S. 176 Ovington

!

202 Avenue C | P.S. 179 Kensington

20K179

!

5601 16th Avenue | The SEEALL Academy

20K180

صف ما قبل الروضة 718-851-8070 8 -

!

8601 Ridge Boulevard | P.S. 185 Walter Kassenbrock

20K185

الروضة 5 -

718-745-6610

!

7601 19th Avenue | P.S. 186 Dr. Irving A Gladstone

20K186

الروضة 5 -

718-236-7071

!

4715 18th Avenue | P.S. 192 - The Magnet School for Math and Science Inquiry

20K192

صف ما قبل الروضة 718-633-3061 8 -

!

1940 Benson Avenue | * P.S. 200 Benson School

20K200

صف ما قبل الروضة 718-236-5466 5 -

!

8101 15th Avenue | P.S. 204 Vince Lombardi

20K204

صف ما قبل الروضة 718-236-2906 5 -

!

6701 20th Avenue | * P.S. 205 Clarion

20K205

صف ما قبل الروضة 718-236-2380 5 -

!

1400 Benson Avenue | * P.S. 229 Dyker

20K229

صف ما قبل الروضة 718-236-5447 8 -

!

7000 21st Avenue | P.S. 247 Brooklyn

20K247

الروضة 5 -

718-236-4205

!

371 89th Street | P.S. 264 Bay Ridge Elementary School For The Arts

20K264

الروضة 5 -

718-630-1650

!

942 62nd Street | The School For Future Leaders

20K310

الروضة 5 -

718-491-7670

!

330 59th Street | P.S. 503: The School of Discovery

20K503

الروضة 5 -

718-439-5962

!

330 59th Street | P.S. 506: The School of Journalism & Technology

20K506

الروضة 5 -

718-492-0087

!

50 Avenue P | The Academy of Talented Scholars

20K682

الروضة 5 -

718-621-2730

X

50 Avenue P | * Brooklyn School of Inquiry

20K686

الروضة 8 -

718-621-5730

!

1664 Benson Avenue | P.S. 748 Brooklyn School for Global Scholars

20K748

الروضة 5 -

718-382-3130

!

270 59th Street | P.S. 939

20K939

الروضة

غير متوفر

!

6214 4th Avenue | School of Math, Science, and Healthy Living

20K971

الروضة 5 -

718-765-2200

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

IT

b

a

CH a

b

RU

b

a
a

a

a
SP b
SP b

a

a

a

AR
CH
IT

= برنامج ثنائي اللغة بالعربية
= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة باإليطالية

RU
SP

a

= برنامج ثنائي اللغة بالروسية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

20K112

صف ما قبل الروضة 718-232-0685 5 -

20K127

الروضة 5 -

718-833-2323

20K160

الروضة 5 -

718-438-0337

20K163

الروضة 8 -

718-236-9003

20K164

صف ما قبل الروضة 718-854-4100 5 -

20K170

الروضة 5 -

718-491-8400

20K176

الروضة 5 -

718-236-7755

صف ما قبل الروضة 718-438-4010 5 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 20
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.41ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18

20

22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 21

المنطقة التعليمية  21هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .21بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

2840 West 12th Street | P.S. 90 Edna Cohen School

!

345 Van Sicklen Street | * P.S. 095 The Gravesend

21K095

!

1855 Stillwell Avenue | P.S. 97 The Highlawn

21K097

!

1120 East 10th Street | * P.S. 099 Isaac Asimov

21K099

صف ما قبل الروضة 718-338-9201 8 -

!

2951 West 3rd Street | P.S. 100 The Coney Island School

21K100

صف ما قبل الروضة 718-382-2760 5 -

!

2360 Benson Avenue | P.S. 101 The Verrazano

CH

21K101

718-372-0221

!

SP b

21K090

صف ما قبل الروضة 718-787-3333 5 -
صف ما قبل الروضة 718-449-5050 8 -
718-627-7550

الروضة 5 -

الروضة 5 -

5301 20th Avenue | P.S. 121 Nelson A. Rockefeller

21K121

الروضة 8 -

718-377-8845

!

2075 84th Street | P.S. 128 Bensonhurst

21K128

الروضة 5 -

718-373-5900

!

1970 Homecrest Avenue | P.S. 153 Homecrest

21K153

!

346 Avenue P | P.S. 177 The Marlboro

21K177

صف ما قبل الروضة 718-375-9506 5 -

!

3314 Neptune Avenue | P.S. 188 Michael E. Berdy

21K188

صف ما قبل الروضة 718-265-7580 5 -

!

1100 Elm Avenue | P.S. 199 Frederick Wachtel

21K199

صف ما قبل الروضة 718-339-1422 5 -

!

2609 East 7th Street | P.S. 209 Margaret Mead

21K209

صف ما قبل الروضة 718-743-1954 8 -

!

87 Bay 49th Street | P.S. 212 Lady Deborah Moody

21K212

صف ما قبل الروضة 718-266-4841 5 -

!

415 Avenue S | * P.S. 215 Morris H. Weiss

21K215

صف ما قبل الروضة 718-339-2464 5 -

!

350 Avenue X | P.S. 216 Arturo Toscanini

21K216

صف ما قبل الروضة 718-645-2862 5 -

!

1075 Ocean View Avenue | P.S. K225 - The Eileen E. Zaglin

21K225

صف ما قبل الروضة 718-743-9793 8 -

!

6006 23rd Avenue | P.S. 226 Alfred De B. Mason

a

21K226

صف ما قبل الروضة 718-234-4940 8 -

!

1633 East 8th Street | P.S. 238 Anne Sullivan

SP b

21K238

صف ما قبل الروضة 718-339-4355 8 -

!

601 Oceanview Avenue | P.S. 253

21K253

صف ما قبل الروضة 718-332-3331 5 -

!

2950 West 25th Street | P.S. 288 The Shirley Tanyhill

21K288

!

b 2929 West 30th Street | P.S. 329 Surfside

21K329

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

CH
SP

b

SP b

صف ما قبل الروضة 718-375-4484 5 -

صف ما قبل الروضة 718-382-2100 8 -
صف ما قبل الروضة 718-787-3460 5 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 21
مدرسة التوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.35ميل
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المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 22

المنطقة التعليمية  22هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .22بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

2675 East 29th Street | * P.S. 052 Sheepshead Bay

!

1001 East 45th Street | P.S. 109

)

3829 Avenue K | P.S. 119 Amersfort

22K119

!

4001 18th Avenue | P.S. K134

22K134

!

330 Rugby Road | P.S. 139 Alexine A. Fenty

!

725 East 23rd Street | School of Science & Technology

a

الصفوف

الهاتف

22K052

صف ما قبل الروضة 718-648-0882 5 -

22K109

صف ما قبل الروضة 718-693-3426 8 -
صف ما قبل الروضة 718-377-7696 5 -
الروضة 5 -

718-436-7200

22K139

صف ما قبل الروضة 718-282-5254 5 -

22K152

صف ما قبل الروضة 718-434-5222 5 -

!

2515 Avenue L | * P.S. 193 Gil Hodges

22K193

صف ما قبل الروضة 718-338-9011 5 -

!

3117 Avenue W | P.S. 194 Raoul Wallenberg

22K194

صف ما قبل الروضة 718-648-8804 5 -

!

131 Irwin Street | * P.S. 195 Manhattan Beach

22K195

صف ما قبل الروضة 718-648-9102 5 -

!

1599 East 22nd Street | * P.S. 197 - The Kings Highway Academy

22K197

صف ما قبل الروضة 718-377-7890 5 -

!

4105 Farragut Road | P.S. 198 Brooklyn

22K198

صف ما قبل الروضة 718-282-4920 5 -

!

5101 Avenue M | P.S. 203 Floyd Bennett School

22K203

صف ما قبل الروضة 718-241-8488 5 -

!

2200 Gravesend Neck Road | P.S. 206 Joseph F Lamb

22K206

718-743-5598

!

4011 Fillmore Avenue | P.S. 207 Elizabeth G. Leary

!

1100 Newkirk Avenue | P.S. 217 Colonel David Marcus School

!

3301 Quentin Road | P.S. 222 Katherine R. Snyder

SP

b

b

b

RU

b

b

الروضة 8 -

22K207

صف ما قبل الروضة 718-645-8667 8 -

22K217

صف ما قبل الروضة 718-434-6960 5 -

22K222

718-998-4298

الروضة 5 -

!

6302 Avenue U | * P.S. 236 Mill Basin

22K236

صف ما قبل الروضة 718-444-6969 5 -

!

249 East 17th Street | P.S. 245

22K245

صف ما قبل الروضة 718-284-2330 5 -

!

1037 East 54th Street | P.S. 251 Paerdegat

22K251

صف ما قبل الروضة 718-251-4110 5 -

!

1801 Avenue Y | P.S. 254 Dag Hammarskjold

22K254

الروضة 5 -

718-743-0890

!

1866 East 17th Street | P.S. 255 Barbara Reing School

22K255

الروضة 5 -

718-376-8494

!

2529 Gerritsen Avenue | P.S. 277 Gerritsen Beach

22K277

صف ما قبل الروضة 718-743-6689 5 -

!

7103 Avenue T | P.S. 312 Bergen Beach

22K312

صف ما قبل الروضة 718-763-4015 5 -

!

2310 Glenwood Road | P.S. K315

22K315

صف ما قبل الروضة 718-421-9560 5 -

!

1800 Utica Avenue | P.S. 326

!

1957 Nostrand Avenue | P.S. 361 East Flatbush Early Childhood School

!

21 Hinckley Place | P.S. 889

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

a

b

a

RU
SP

b

22K326

صف ما قبل الروضة 718-241-4828 2 -

22K361

صف ما قبل الروضة 718-941-2800 5 -

22K889

صف ما قبل الروضة 929-397-9171 2 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة بالروسية
= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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BROOKLYN
المنطقة التعليمية 22
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.47ميل
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المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 23

المنطقة التعليمية  23ليس لديها مدارس تابعة للتوزيع الجغرافي ،ويتمتع األطفال المقيمين في المنطقة التعليمية بأولوية القبول في جميع المدارس بالمنطقة التعليمية.
جميع مدارس المنطقة التعليمية  23لديها نفس أولويات القبول وتقوم بمنح عروض االلحاق وفقا ً للترتيب التالي:
1.1التالميذ الذين لديهم أخ /أخت في المدرسة ويقيمون في المنطقة التعليمية 23
2.2التالميذ الذين لديهم أخ /أخت في المدرسة ويقيمون خارج المنطقة التعليمية 23
3.3التالميذ المقيمون في المنطقة التعليمية  23وملتحقون حاليًا في المدرسة بصف ما قبل الروضة
4.4التالميذ المقيمون خارج المنطقة التعليمية  23وملتحقون حاليًا في المدرسة بصف ما قبل الروضة
5.5التالميذ اآلخرون المقيمون في المنطقة التعليمية 23
6.6جميع التالميذ اآلخرين الذين يقيمون خارج المنطقة التعليمية 23
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

)

411 Thatford Avenue | P.S. 041 Francis White

23K041

الروضة 8 -

718-495-7732

)

121 Saratoga Avenue | P.S./I.S. 137 Rachel Jean Mitchell

23K137

صف (5 - )3K

718-453-2926

)

364 Sackman Street | P.S. 150 Christopher

23K150

صف (5 - )3K

718-495-7746

)

1355 Herkimer Street | P.S./ I.S. 155 Nicholas Herkimer

23K155

صف (8 - )3K

718-240-4340

)

104 Sutter Avenue | P.S. 156 Waverly

23K156

صف ما قبل الروضة 718-498-2811 5 -

)

76 Lott Avenue | P.S. 165 Ida Posner

23K165

718-495-7759

)

2163 Dean Street | P.S. 178 Saint Clair Mckelway

23K178

)

273 Newport Street | P.S. 184 Newport

23K184

صف ما قبل الروضة 718-495-7776 8 -

)

213 Osborn | The Gregory Jocko Jackson School of Sports, Art, and Technology
Street

23K284

صف (5 - )3K

718-495-7791

)

85 Watkins Street | P.S. 298 Dr. Betty Shabazz

23K298

صف (5 - )3K

718-495-7793

)

210 Chester Street | P.S./I.S. 323

23K323

صف (8 - )3K

718-495-7781

)

111 Bristol Street | P.S. 327 Dr. Rose B. English

23K327

صف (5 - )3K

718-495-7801

)

51 Christopher Avenue | Christopher Avenue Community School

23K401

صف (5 - )3K

718-495-5761

)

76 Riverdale Avenue | Riverdale Avenue Community School

23K446

صف (5 - )3K

718-485-1679

)

251 Mac Dougal Street | Brooklyn Landmark Elementary School

23K599

صف (5 - )3K

718-443-2747

مفتاح الرموز

a

b

b
b
b

صف (5 - )3K
صف (8 - )3K

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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718-495-7768

BROOKLYN
المنطقة التعليمية 23
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.19ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18

20

22
21

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 24

المنطقة التعليمية  24هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .24بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

80-55 Cornish Avenue | P.S. 007 Louis F. Simeone

!

42-00 72nd Street | P.S. 012 James B. Colgate

!

55-01 94th Street | P.S. 013 Clement C. Moore

!

107-01 Otis Avenue | P.S. 014 Fairview

!

41-15 104th Street | P.S. Q016 The Nancy DeBenedittis School

!

98-02 Roosevelt Avenue | P.S. 019 Marino Jeantet

!

109-10 47th Avenue | P.S. 28 - The Thomas Emanuel Early Childhood Center

!

63-60 80th Street | P.S. 049 Dorothy Bonawit Kole

!

72-24 Grand Avenue | P.S. 58 - The School of Heroes

!

59-09 Saint Felix Avenue | P.S. 068 Cambridge

!

62-85 Forest Avenue | P.S. 071 Forest

!
!

67-54 80th Street | P.S./I.S. 087 Middle Village

!

60-85 Catalpa Avenue | P.S. 088 Seneca

!

85-28 Britton Avenue | P.S. 089 Elmhurst

!

68-10 Central Ave | P.S. 091 Richard Arkwright

!

55-24 Van Horn Street | P.S. 102 Bayview

!

43-18 97th Place | P.S. 110

!

78-23 87th Street | P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo

!

74-01 78th Avenue | * P.S./I.S. 119 The Glendale

!

69-10 65th Drive | P.S. 128 The Lorraine Tuzzo, Juniper Valley Elementary School

!

34-74 113th Street | P.S. 143 Louis Armstrong

!

60-02 60 Lane | * P.S. 153 Maspeth Elem

!

39-20 48th Avenue | P.S. 199 Maurice A. Fitzgerald

!

50-51 98th Street | Elm Tree Elementary School

!

67-25 51st Road | * P.S. 229 Emanuel Kaplan

!

17-15 Weirfield Street | P.S. 239

!

| * A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferraro Campus
a 55-20 Metropolitan Avenue

!

378 Seneca Avenue | Learners and Leaders

!

40-20 100th Street | Pioneer Academy

!

110-08 Northern Boulevard | Helen M. Marshall School

!

45-45 42nd Street | The Children's Lab School

CH a

SP

b
CH a

SP

SP a

SP a

a

a
a

b

PL b

الصفوف

الهاتف

24Q007

صف ما قبل الروضة 718-446-2726 5 -

24Q012

الروضة 5 -

718-424-5905

24Q013

الروضة 5 -

718-271-1021

24Q014

الروضة 5 -

718-699-6071

24Q016

الروضة 5 -

718-505-0140

24Q019

صف ما قبل الروضة 718-424-5859 5 -

24Q028

صف ما قبل الروضة 718-271-4971 2 -

24Q049

718-326-2111

الروضة 8 -

24Q058

صف ما قبل الروضة 718-533-6712 6 -

24Q068

صف ما قبل الروضة 718-821-7246 5 -

24Q071

صف ما قبل الروضة 718-821-7772 5 -

559 Cypress Avenue | P.S. 81Q Jean Paul Richter

24Q081

صف ما قبل الروضة 718-821-9800 5 -

a

24Q087

صف ما قبل الروضة 718-326-8243 8 -

24Q088

صف ما قبل الروضة 718-821-8121 5 -

24Q089

718-898-2230

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

b
SP b

a

CH a

SP a

CH
PL

a

a
a

SP a

a

SP a

b

a

a

a
SP a

a

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة بالبولونية

SP

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

الروضة 5 -

24Q091

صف ما قبل الروضة 718-821-6881 5 -

24Q102

صف ما قبل الروضة 718-446-3308 8 -

24Q110

718-424-8278

الروضة 5 -

24Q113

صف ما قبل الروضة 718-847-0724 8 -

24Q119

الروضة 8 -

718-326-8261

24Q128

الروضة 8 -

718-326-6210

24Q143

الروضة 5 -

718-429-5700

24Q153

صف ما قبل الروضة 718-821-7850 6 -

24Q199

صف ما قبل الروضة 718-784-3431 5 -

24Q211

صف ما قبل الروضة 929-208-4860 5 -

24Q229

صف ما قبل الروضة 718-446-2120 5 -

24Q239

صف ما قبل الروضة 718-417-2840 5 -

24Q290

صف ما قبل الروضة 718-571-6900 5 -

24Q305

صف ما قبل الروضة 718-366-1061 5 -

24Q307

الروضة 5 -

718-779-5068

24Q330

الروضة 5 -

718-505-5110

24Q343

الروضة 5 -

718-361-3300

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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QUEENS
المنطقة التعليمية 24
مدرسة التوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.55ميل

26

30

25

28 29
27

24

27

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 25

المنطقة التعليمية  25هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .25بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

142-30 Barclay Avenue | P.S. 020 John Bowne

CH b

25Q020

صف ما قبل الروضة 718-359-0321 5 -

!

147-36 26th Avenue | * P.S. 021 Edward Hart

b

25Q021

صف ما قبل الروضة 718-445-8833 5 -

!

153-33 Sanford Avenue | P.S. 022 Thomas Jefferson

25Q022

صف ما قبل الروضة 718-762-4141 5 -

!

45-57 Union Street | P.S. 024 Andrew Jackson

25Q024

صف ما قبل الروضة 718-359-2288 5 -

!

125-10 23rd Avenue | P.S. 029 Queens

25Q029

صف ما قبل الروضة 718-886-5111 5 -

!

171-11 35th Avenue | * P.S. 032 State Street

25Q032

صف ما قبل الروضة 718-463-3747 5 -

!

147-27 15th Drive | * P.S. 079 Francis Lewis

25Q079

صف ما قبل الروضة 718-746-0396 5 -

!

167-02 45th Avenue | P.S. 107 Thomas A Dooley

25Q107

صف ما قبل الروضة 718-762-5995 5 -

!

58-01 136th Street | P.S. 120 Queens

25Q120

صف ما قبل الروضة 718-359-3390 5 -

!

128-02 7th Avenue | P.S. 129 Patricia Larkin

25Q129

718-353-3150

)

200-01 42nd Avenue | P.S. 130

!

75-02 162nd Street | P.S. 154 Queens

!

159-01 59th Avenue | P.S. 163 Flushing Heights

b

a
KO

b
SP a

b
b

الروضة 5 -

25Q130

صف ما قبل الروضة 718-819-2230 5 -

25Q154

صف ما قبل الروضة 718-591-1500 5 -

25Q163

صف ما قبل الروضة 718-353-2514 5 -

!

138-01 77th Avenue | P.S. 164 Queens Valley

25Q164

صف ما قبل الروضة 718-544-1083 8 -

!

70-35 150th Street | * P.S. 165 Edith K. Bergtraum

25Q165

صف ما قبل الروضة 718-263-4004 5 -

!

18-25 212th Street | P.S. 169 Bay Terrace

25Q169

718-428-6160

!

163-15 21st Road | P.S. 184 Flushing Manor

25Q184

!

152-20 11th Avenue | P.S. 193 Alfred J. Kennedy

25Q193

!

70-10 164th | P.S./M.S. 200 - The Magnet School of Global Studies and Leadership
Street

25Q200

صف ما قبل الروضة 718-969-7780 8 -

!

65-11 155th Street | P.S. 201 The Discovery School for Inquiry and Research

25Q201

صف ما قبل الروضة 718-359-0620 5 -

!

16-10 Utopia Parkway | * P.S. 209 Clearview Gardens

25Q209

صف ما قبل الروضة 718-352-3939 5 -

!

31-15 140th Street | P.S. 214 Cadwallader Colden

25Q214

صف ما قبل الروضة 718-461-4055 5 -

!

144-39 Gravett Road | P.S. 219 Paul Klapper

25Q219

صف ما قبل الروضة 718-793-2130 8 -

)

29-66 137th Street | P.S. 242 Leonard P. Stavisky Early Childhood School

25Q242

صف ما قبل الروضة 718-445-2902 3 -

)

137-20 Franklin Avenue | The Active Learning Elementary School

25Q244

صف ما قبل الروضة 718-445-5730 3 -

)

148-20 Reeves | The Queens College School for Math, Science and Technology
a Avenue

25Q499

صف ما قبل الروضة 718-461-7462 8 -

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

CH
KO

b

CH a

= برنامج ثنائي اللغة بالصينية
= برنامج ثنائي اللغة بالكورية

SP

a

a

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

الروضة 5 -

صف ما قبل الروضة 718-352-7800 5 -
صف ما قبل الروضة 718-767-8810 5 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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QUEENS
المنطقة التعليمية 25

مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.54ميل

26

30

25

28 29
27

24

27

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 26

المنطقة التعليمية  26هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .26بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

86-35 235th Court | P.S. 018 Winchester

26Q018

صف ما قبل الروضة 718-464-4167 5 -

!

195-02 69th Avenue | P.S. 026 Rufus King

26Q026

صف ما قبل الروضة 718-464-4505 5 -

!

211-45 46th Road | P.S. 031 Bayside

26Q031

صف ما قبل الروضة 718-423-8289 5 -

!

214-43 35th Avenue | P.S. 041 Crocheron

26Q041

718-423-8333

!

64-45 218th Street | P.S. 046 Alley Pond

الروضة 5 -

26Q046

صف ما قبل الروضة 718-423-8395 5 -

!

41-77 Little Neck Parkway | P.S. 094 David D. Porter

26Q094

صف ما قبل الروضة 718-423-8491 5 -

!

40-20 235th Street | P.S. 098 The Douglaston School

26Q098

صف ما قبل الروضة 718-423-8535 5 -

!

80-51 261st Street | * The James J. Ambrose School

26Q115

صف ما قبل الروضة 718-831-4010 5 -

!

248-05 86th Avenue | * P.S. 133 Queens

26Q133

صف ما قبل الروضة 718-831-4016 5 -

!

205-01 33rd Avenue | P.S. 159

26Q159

صف ما قبل الروضة 718-423-8553 5 -

!

201-02 53rd Avenue | P.S. 162 John Golden

26Q162

صف ما قبل الروضة 718-423-8621 5 -

!

174-10 67th Avenue | P.S. 173 Fresh Meadows

26Q173

صف ما قبل الروضة 718-358-2243 5 -

!

189-10 Radnor Road | P.S./ IS 178 Holliswood

26Q178

صف ما قبل الروضة 718-464-5763 8 -

!

252-12 72nd Avenue | P.S. 186 Castlewood

a

26Q186

صف ما قبل الروضة 718-831-4021 5 -

!

218-12 Hartland Avenue | * P.S. 188 Kingsbury

26Q188

صف ما قبل الروضة 929-600-5683 5 -

!

85-15 258th Street | P.S. 191 Mayflower

26Q191

صف ما قبل الروضة 718-831-4032 5 -

!

53-11 Springfield Boulevard | * P.S. 203 Oakland Gardens

26Q203

صف ما قبل الروضة 718-423-8652 5 -

!

75-25 Bell Boulevard | P.S. 205 Alexander Graham Bell

26Q205

!

b 231-02 67th Avenue | P.S. 213 The Carl Ullman School

26Q213

صف ما قبل الروضة 718-423-8747 5 -

!

57-40 Marathon Parkway | P.S. 221 The North Hills School

26Q221

صف ما قبل الروضة 718-225-7029 5 -

)

74-10 Commonwealth Boulevard | P.S./I.S. 266

26Q266

صف ما قبل الروضة 718-479-3920 8 -

!

210-21 48th Avenue | P.S. 376

26Q376

صف ما قبل الروضة 929-267-5900 2 -

)

56-10 214th Street | New School in District 26

مفتاح الرموز

b

b

b

b

a

a

غير متوفر

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

صف ما قبل الروضة 718-464-5773 5 -

الروضة

غير متوفر

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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المنطقة التعليمية 26

مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.63ميل

26

30

25

28 29
27

24

27

مدرسة جديدة تابعة للمنطقة التعليمية 26

(ستتوفر المزيد من المعلومات
على موقع  MySchoolsقريبا ً).

27 المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية

 فيما يلي. مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي، هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي27 المنطقة التعليمية
 إال أن فرصتك أفضل في الحصول على، بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي.27 جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية
) للتعرف على مجموعات التالميذ التيMySchools(  راجع موقع، أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك.عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي
.حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي
الهاتف

الصفوف

718-634-7914

8 - )3K( صف

رقم تعريف المدرسة
)DBN(

النوع اسم المدرسة | العنوان

27Q042

b

488-23 66th Street | P.S. 042 Lindenwood

!
!

718-327-5860

8 - )3K( صف

27Q043

a 160 Beach 29th Street | P.S. 043

718-480-2500

5 - )3K( صف

27Q045

126-28 150th Street | P.S. 045 Clarence Witherspoon

!

718-634-7167

8 - )3K( صف

27Q047

9 Power Road | P.S. 047 Chris Galas

!

87-45 117th Street | P.S. 051

!

91-02 88th Avenue | P.S. 060 Woodhaven

!

97-25 108th Street | P. S. 62 - Chester Park School

!

90-15 Sutter Avenue | P.S. 063 Old South

!

a 82-01 101st Avenue | P.S. 064 Joseph P. Addabbo

!

103-22 99th Street | P.S. 65 - The Raymond York Elementary School
85-11 102nd Street | P.S. 066 Jacqueline Kennedy Onassis

!

!

85-52 85th Street | P.S. 097 Forest Park

!

718-850-0738 1 - صف ما قبل الروضة

27Q051

718-441-5046

27Q060

5 - )3K( صف

718-286-4460 5 - صف ما قبل الروضة

27Q062

718-845-7560

5 - )3K( صف

27Q063

718-845-8290

5 - )3K( صف

27Q064

718-323-1685

5 - )3K( صف

27Q065

b

a
b
a

b

a

718-849-0184 5 - صف ما قبل الروضة

27Q066

718-847-3370 5 - صف ما قبل الروضة

27Q090

718-529-2547 5 - صف ما قبل الروضة

27Q096

86-50 109th Street | P.S. 090 Horace Mann
130-01 Rockaway Boulevard | P.S. 096

718-849-4870 5 - صف ما قبل الروضة

27Q097

b

718-558-1510

27Q100

5 - )3K( صف

a

!

!

111-11 118th Street | P.S. 100 Glen Morris

!
!

27Q105

26-01 Mott Avenue | P.S. 104 The Bays Water
420 Beach 51st Street | P.S. 105 The Bay School

718-327-5828 5 - صف ما قبل الروضة

27Q106

180 Beach 35th Street | Lighthouse Elementary School

!

718-558-2700

27Q108

718-327-1910 5 - صف ما قبل الروضة

27Q104

718-474-8615

8 - )3K( صف

!

108-10 109th Avenue | * P.S. 108 Captain Vincent G. Fowler

!

718-634-3382 8 - صف ما قبل الروضة

27Q114

b 134-01 Cronston Avenue | P.S./M.S. 114 Belle Harbor

!

718-529-4300

5 - )3K( صف

27Q123

145-01 119th Avenue | P.S. 123

!

718-529-2580

8 - الروضة

27Q124

!

718-659-3140

8 - )3K( صف

27Q146

129-15 150th Avenue | P.S. 124 Osmond A Church
98-01 159th Avenue | P.S. 146 Howard Beach

718-558-1310

5 - )3K( صف

27Q155

130-02 115th Avenue | P.S. 155

!

718-634-9459

8 - )3K( صف

27Q183

5-3K

27Q197

2-45 Beach 79th Street | P.S. 183 Dr. Richard R. Green
SP 825 Hicksville Road | P.S. 197 The Ocean School

!

718-327-1083
718-848-2700

8 - )3K( صف

27Q207

159-15 88th Street | P.S. 207 Rockwood Park

!

718-558-2900

5 - )3K( صف

27Q223

125-20 Sutphin Boulevard | P.S. 223 Lyndon B. Johnson

!

718-848-9247

8 - )3K( صف

27Q232

153-23 83rd Street | P.S. 232 Lindenwood

!

718-327-0895

5 - )3K( صف

27Q253

1307 Central Avenue | P.S. 253

!

718-520-7878

5 - )3K( صف

27Q254

5 - )3K( صف

b

b

b
b

b

SP a

a

!

!

84-40 101st Street | P.S. 254 - The Rosa Parks School

!

718-286-8300 5 - صف ما قبل الروضة

27Q273

a

88-07 102nd Street | P.S. 273

!

718-441-2165 5 - صف ما قبل الروضة

27Q306

a 95-16 89th Avenue | New York City Academy for Discovery

!

718-558-7088

27Q316

90-07 101st Avenue | Queens Explorers Elementary School
190 Beach 110th Street | Waterside Children's Studio School

)

3-65 Beach 56th Street | Goldie Maple Academy

)

535 Briar Place | Wave Preparatory Elementary School

!

150-15 Raleigh Street | P.S. 377

!

5 - )3K( صف

718-634-1344 5 - صف ما قبل الروضة

27Q317

718-945-3300 8 - صف ما قبل الروضة

27Q333

718-327-7091

5 - )3K( صف

27Q362

929-398-3215

2 - )3K( صف

27Q377

a

b
b

a

) لصف الروضةG&T( * هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

SP

ً  = ميسّر جزئياb
 = ميسّر بالكاملa

! وتقديم الطلب، وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك،) لمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضةC MySchools.nyc( MySchools استخدم موقع
72

!

مفتاح الرموز
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المنطقة التعليمية 27
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.88ميل
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المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 28

المنطقة التعليمية  28هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .28بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

109-20 Union Hall Street | P.S. 040 Samuel Huntington

!

108-29 155th Street | P.S. 048 William Wordsworth

!

143-26 101st Avenue | P.S. 050 Talfourd Lawn Elementary School

!

86-02 127th Street | P.S. 054 Hillside

28Q054

!

131-10 97th Avenue | P.S. 055 Maure

28Q055

!

| PS 80 The Thurgood Marshall Magnet School of Multimedia and Communication
b 171-05 137th Avenue

28Q080

صف ما قبل الروضة 718-528-7070 5 -

!

88-02 144th Street | P.S. 082 Hammond

a

28Q082

718-526-4139

!

87-41 Parsons Boulevard | P.S. Q086

a
a

28Q040

صف ما قبل الروضة 718-526-1906 5 -

28Q048

صف ما قبل الروضة 718-558-6700 5 -

28Q050

صف ما قبل الروضة 718-526-5336 5 -
718-849-0962

الروضة 5 -

صف ما قبل الروضة 718-849-3845 5 -

الروضة 5 -

28Q086

صف ما قبل الروضة 718-291-6264 5 -

!

82-37 Kew Gardens Road | P.S. 099 Kew Gardens

28Q099

718-544-4343

!

2 Russell Place | P.S. 101 School in the Gardens

28Q101

صف ما قبل الروضة 718-268-7230 5 -

!

85-15 143rd Street | P.S. 117 J. Keld / Briarwood School

28Q117

صف ما قبل الروضة 718-526-4780 5 -

!

126-10 109th Avenue | * P.S. 121 Queens

!

93-06 63rd Drive | P.S. 139 Rego Park

!

166-01 116th Avenue | P.S. 140 Edward K Ellington

SP

b

b

الروضة 6 -

28Q121

صف ما قبل الروضة 718-558-1560 5 -

28Q139

718-459-1044

الروضة 5 -

28Q140

صف ما قبل الروضة 718-657-4760 5 -

!

93-02 69th Avenue | * P.S. 144 Col Jeromus Remsen

a

28Q144

صف ما قبل الروضة 718-268-2775 5 -

!

109-59 Inwood Street | P.S. 160 Walter Francis Bishop

28Q160

صف ما قبل الروضة 929-398-3140 5 -

!

101-33 124th Street | P.S. 161 Arthur Ashe School

28Q161

صف ما قبل الروضة 718-441-5493 5 -

!

65-10 Dieterle Crescent | * P.S. 174 William Sidney Mount

28Q174

صف ما قبل الروضة 718-897-7006 5 -

!

64-35 102nd Street | P.S. 175 The Lynn Gross Discovery School

28Q175

صف ما قبل الروضة 718-897-8600 5 -

!

153-27 88th Avenue | P.S. 182 Samantha Smith

28Q182

صف ما قبل الروضة 718-298-7700 5 -

!

71-25 113th Street | P.S. 196 Grand Central Parkway

a

28Q196

صف ما قبل الروضة 718-263-9770 5 -

!

61-02 98th Street | P.S. 206 The Horace Harding School

28Q206

صف ما قبل الروضة 718-592-0300 5 -

!

62-10 108th Street | * P.S. 220 Edward Mandel

28Q220

صف ما قبل الروضة 718-592-3030 5 -

)

108-55 69th Avenue | The Academy for Excellence through the Arts

28Q303

صف ما قبل الروضة 718-459-1358 4 -

!

109-20 Union Hall Street | Jamaica Children's School

28Q312

718-526-0160

!

88-08 164th Street | The Queens School for Leadership and Excellence

!

126-10 Bedell Street | The Jermaine L. Green STEM Institute of Queens

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

a

a

a

b

a

الروضة 5 -

28Q349

صف ما قبل الروضة 718-558-6220 4 -

28Q354

صف ما قبل الروضة 718-276-1348 5 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.68ميل
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المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 29

المنطقة التعليمية  29هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .29بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان

الصفوف

الهاتف

!

121-15 Lucas Street | P.S. 015 Jackie Robinson

b

29Q015

صف ما قبل الروضة 718-525-1670 5 -

!

91-37 222nd Street | P.S. 033 Edward M. Funk

b

29Q033

صف ما قبل الروضة 718-465-6283 5 -

!

104-12 Springfield Boulevard | P.S. 034 John Harvard

29Q034

صف ما قبل الروضة 718-465-6818 5 -

!

191-02 90th Avenue | P.S. 035 Nathaniel Woodhull

a

29Q035

صف ما قبل الروضة 718-465-6820 5 -

!

187-01 Foch Boulevard | P.S. 036 Saint Albans School

29Q036

صف ما قبل الروضة 718-528-1862 5 -

!

179-37 137th Avenue | Cynthia Jenkins School

29Q037

صف ما قبل الروضة 718-528-5399 5 -

!

135-21 241st Street | P.S. 038 Rosedale

29Q038

718-528-2276

!

178-37 146 Terrace | P.S. 052 Queens

29Q052

صف ما قبل الروضة 718-528-2238 5 -

29Q095

718-739-0007

الروضة 5 -

!

179-01 90th Avenue | P.S. 095 Eastwood

!

107-25 Wren Place | P.S./I.S. 116 William C. Hughley

29Q116

صف ما قبل الروضة 718-526-4884 8 -

!

190-20 109th Road | P.S. 118 Lorraine Hansberry

29Q118

صف ما قبل الروضة 718-465-5538 5 -
718-480-2840

SP

الروضة 5 -

!

170-45 84th Avenue | P.S. 131 Abigail Adams

29Q131

!

132-15 218th Street | P.S. 132 Ralph Bunche

29Q132

صف ما قبل الروضة 718-528-5734 5 -

!

203-02 109th Avenue | P.S. 134 Hollis

29Q134

صف ما قبل الروضة 718-464-5544 5 -

!

207-11 89th Avenue | The Bellaire School

29Q135

718-464-2119

!

201-15 115th Avenue | P.S. 136 Roy Wilkins

!

251-11 Weller Avenue | P.S./M.S. 138 Sunrise

!

218-01 116th Avenue | P.S./M.S. 147 Ronald McNair

!

b

b
b

الروضة 5 -

الروضة 5 -

29Q136

صف ما قبل الروضة 718-465-2286 5 -

29Q138

صف ما قبل الروضة 929-600-5777 8 -

29Q147

صف ما قبل الروضة 718-528-2420 8 -

229-02 137th Avenue | P.S. 156 Laurelton

29Q156

صف ما قبل الروضة 718-528-9173 5 -

!

120-45 235th Street | * P.S. 176 Cambria Heights

29Q176

صف ما قبل الروضة 718-525-4057 5 -

!

148-15 230th Street | P.S. 181 Brookfield

29Q181

صف ما قبل الروضة 718-528-5807 5 -

!

253-50 149th Avenue | P.S. 195 William Haberle

29Q195

صف ما قبل الروضة 718-723-0313 5 -

)

74-30 Commonwealth Blvd | P.S./I.S. 208

29Q208

718-468-6420

)

144-51 Arthur Street | P.S. 251 Queens

)

92-07 175th Street | P.S./I.S. 268

)

233-15 Merrick Boulevard | The Gordon Parks School

!

222-14 Jamaica Avenue | P.S./I.S. 295

)

199-10 112th Avenue | P.S. 360

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

a

a
a

a

8-K

29Q251

صف ما قبل الروضة 718-276-2745 5 -

29Q268

718-206-3240

الروضة 8 -

29Q270

صف ما قبل الروضة 718-341-8280 8 -

29Q295

صف ما قبل الروضة 718-464-1433 8 -

29Q360

صف ما قبل الروضة 718-776-7370 4 -

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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المنطقة التعليمية 29
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.65ميل
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المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 30

المنطقة التعليمية  30هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .30بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

75-10 21st Avenue | P.S. 002 Alfred Zimberg

!

54-25 Skillman Avenue | P.S. 011 Kathryn Phelan

!

28-37 29th Street | P.S. 017 Henry David Thoreau

!

77-02 37th Avenue | P.S. 069 Jackson Heights

!

30-44 43rd Street | P.S. 070

!

36-36 10th Street | P.S. 076 William Hallet

!

48-09 Center Boulevard | P.S./I.S. 78Q

30Q002

a

SP

b

a
SP

a

الصفوف

الهاتف

الروضة 5 -

718-728-1459

30Q011

صف ما قبل الروضة 718-779-2090 6 -

30Q017

صف ما قبل الروضة 718-278-1220 5 -

30Q069

صف ما قبل الروضة 718-424-7700 5 -

30Q070

صف ما قبل الروضة 718-728-4646 5 -

30Q076

صف ما قبل الروضة 718-361-7464 5 -

30Q078

718-392-5402

8-PK

!

22-45 41st Street | P.S. 084 Steinway

30Q084

صف ما قبل الروضة 718-278-1915 5 -

!

23-70 31st Street | * P.S. 085 Judge Charles Vallone

30Q085

صف ما قبل الروضة 718-278-3630 5 -

!

99-01 34th Avenue | P.S. 092 Harry T. Stewart Sr.

a

30Q092

صف ما قبل الروضة 718-533-1013 5 -

!

37-15 13th Street | P.S. 111 Jacob Blackwell

30Q111

صف ما قبل الروضة 718-786-2073 8 -

!

25-05 37th Avenue | P.S. 112 Dutch Kills

30Q112

صف ما قبل الروضة 718-784-5250 5 -

!

21-21 Ditmars Boulevard | * P.S. 122 Mamie Fay

!

98-01 25th Avenue | P.S. 127 Aerospace Science Magnet School

!

89-02 32nd Avenue | P.S. 148 Queens

!

93-11 34th Avenue | P.S. 149 Christa McAuliffe

!

40-01 43rd Avenue | * P.S. 150 Queens

!

50-05 31st Avenue | P.S. 151 Mary D. Carter

!

33-52 62nd Street | P.S. 152 Gwendoline N. Alleyne School

!

33-09 35th Avenue | * P.S. 166 Henry Gradstein

!

14-14 29th Avenue | P.S. 171 Peter G. Van Alst

!

34-25 82nd Street | P.S. 212

!

86-15 37th Avenue | P.S. Q222 - Fire Fighter Christopher A. Santora School

!

32-63 93rd Street | The Ivan Lafayette Early Childhood School of the Arts

!

30-15 29th Street | P.S. 234

SP b

SP

b
SP b

SP b

b

SP b

SP a

a

!

34-20 94th Street | P.S. 280

X

)28-37 29th Street | * The 30th Avenue School (G&T Citywide

SP

SP a

SP a

30Q122

صف ما قبل الروضة 718-721-6410 8 -

30Q127

صف ما قبل الروضة 718-446-4700 8 -

30Q148

صف ما قبل الروضة 718-898-8181 5 -

30Q149

718-898-3630

الروضة 5 -

30Q150

صف ما قبل الروضة 718-784-2252 6 -

30Q151

صف ما قبل الروضة 718-728-2676 5 -

30Q152

صف ما قبل الروضة 718-429-3141 5 -

30Q166

صف ما قبل الروضة 718-786-6703 5 -

30Q171

صف ما قبل الروضة 718-932-0909 5 -

30Q212

صف ما قبل الروضة 718-898-6973 5 -

30Q222

صف ما قبل الروضة 718-429-2563 2 -

30Q228

صف ما قبل الروضة 718-899-5799 2 -

30Q234

صف ما قبل الروضة 718-956-2760 5 -

30Q280

718-424-9031

الروضة 5 -

30Q300

الروضة 8 -

718-726-0501

!

26-25 97th Street | East Elmhurst Community School

SP

30Q329

الروضة 5 -

718-505-6050

!

39-07 57th Street | The Woodside Community School

a

30Q361

صف ما قبل الروضة 718-592-3300 4 -

)

27-35 Jackson Avenue | P.S. 384

30Q384

الروضة 1 -

718-391-4669

!

69-01 34th Avenue | P.S. 398

30Q398

صف ما قبل الروضة -
الروضة

غير متوفر

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

a

SP

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
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QUEENS
المنطقة التعليمية 30
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.64ميل

26

30

25

28 29
27

24

27

31 المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية

 فيما يلي. مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي، هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي31 المنطقة التعليمية
 إال أن فرصتك أفضل في الحصول على، بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي.31 جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية
) للتعرف على مجموعات التالميذ التيMySchools(  راجع موقع، أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك.عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي
.حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي
رقم تعريف المدرسة
الهاتف
الصفوف
)DBN(
النوع اسم المدرسة | العنوان
718-984-0960
718-984-1021
718-984-1197
718-668-3270
718-697-3760
718-356-2800
718-876-4610
718-420-5115
718-979-1030
718-447-1462
718-447-0124
718-442-0216
718-442-3860
718-442-4110
718-816-3300
718-442-2219
718-351-1155
718-698-1530
718-556-4400
718-442-0462
718-273-3500
718-984-1688
718-442-3037
718-984-1422
718-351-1225
718-447-4543
718-351-6777
718-984-3800
718-442-0433
718-442-6123
718-987-5155
718-447-8323
718-987-0396
718-351-5454
718-987-8020
718-698-0600
718-697-5200
718-605-1189
718-447-1191
718-761-2155
718-390-2190
718-761-3325
718-668-8640
718-981-5034
718-816-3377
718-698-6661
718-727-5380
718-442-3094
718-815-0186
718-697-5250

5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - )3K( صف
5 - الروضة
5 - )3K( صف
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
8 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
4 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
3 - صف ما قبل الروضة
5 - )3K( صف
5 - صف ما قبل الروضة
5 - صف ما قبل الروضة
12 - صف ما قبل الروضة
8 - صف ما قبل الروضة

31R001
31R003
31R004
31R005
31R006
31R008
31R009
31R010
31R011
31R013
31R016
31R018
31R019
31R020
31R021
31R022
31R023
31R026
31R029
31R030
31R031
31R032
31R035
31R036
31R038
31R039
31R041
31R042
31R044
31R045
31R046
31R048
31R050
31R052
31R053
31R054
31R055
31R056
31R057
31R058
31R059
31R060
31R062
31R065
31R068
31R069
31R074
31R078
31R080
31R861

58 Summit Street | P.S. 001 Tottenville
80 South Goff Avenue | * P.S. 003 The Margaret Gioiosa School
b 200 Nedra Lane | P.S. 004 Maurice Wollin
b 348 Deisius Street | P.S. 005 Huguenot
a 555 Page Avenue | P.S. 6 Corporal Allan F. Kivlehan School
112 Lindenwood Road | * P.S. 8 Shirlee Solomon
1055 Targee Street | Naples Street Elementary School
80 Monroe Avenue | Fort Hill Collaborative Elementary School
51 Jefferson Street | P.S. 11 Thomas Dongan School
a 191 Vermont Avenue | P.S. 013 M. L. Lindemeyer
SP 80 Monroe Avenue | P.S. 016 John J. Driscoll
221 Broadway | P.S. 018 John G. Whittier
SP 780 Post Avenue | P.S. 019 The Curtis School
SP b 161 Park Avenue | P.S. 020 Port Richmond
168 Hooker Place | P.S. 21 Margaret Emery-Elm Park
SP 1860 Forest Avenue | P.S. 022 Graniteville
30 Natick Street | P.S. 023 Richmondtown
4108 Victory Boulevard | P.S. 026 The Carteret School
1581 Victory Boulevard | P.S. 029 Bardwell
200 Wardwell Avenue | P.S. 030 Westerleigh
55 Layton Avenue | P.S. 031 William T. Davis
232 Barlow Avenue | P.S. 032 The Gifford School
60 Foote Avenue | P.S. 35 The Clove Valley School
b 255 Ionia Avenue | P.S. 036 J. C. Drumgoole
421 Lincoln Avenue | P.S. 038 George Cromwell
71 Sand Lane | P.S. 39 Francis J. Murphy Jr.
SP 216 Clawson Street | The Stephanie A. Vierno School
b 380 Genesee Avenue | * P.S. 042 Eltingville
SP b 80 Maple Parkway | P.S. 044 Thomas C. Brown
b 58 Lawrence Avenue | * P.S. 045 John Tyler
41 Reid Avenue | P.S. 046 Albert V. Maniscalco
a 1050 Targee Street | P.S. 048 William G. Wilcox
200 Adelaide Avenue | * P.S. 050 Frank Hankinson
b 450 Buel Avenue | P.S. 052 John C. Thompson
330 Durant Avenue | * The Barbara Esselborn School
1060 Willowbrook Road | P.S. 054 Charles W. Leng
b 54 Osborne Street | P.S. 055 Henry M. Boehm
a 250 Kramer Avenue | P.S. 56 The Louis Desario School
b 140 Palma Drive | P.S. 057 Hubert H. Humphrey
a 77 Marsh Avenue | Space Shuttle Columbia School
b 300 Richmond Terrace | The Harbor View School
55 Merrill Avenue | P.S. 060 Alice Austen
|
a 644 Bloomingdale Road The Kathleen Grimm School for Leadership and Sustainability
a 98 Grant Street | P.S. 65 The Academy of Innovative Learning
a 1625 Forest Avenue | Port Richmond School for Visionary Learning
b 144 Keating Place | P.S. 069 Daniel D. Tompkins
211 Daniel Low Terrace | P.S. 74 Future Leaders Elementary School
b 100 Tompkins Avenue | P.S. 78
b 715 Ocean Terrace | The Michael J. Petrides School
a 280 Regis Drive | Staten Island School of Civic Leadership
b

) لصف الروضةG&T( * هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

SP

ً  = ميسّر جزئياb
 = ميسّر بالكاملa

! وتقديم الطلب، وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك،) لمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضةC MySchools.nyc( MySchools استخدم موقع
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مفتاح الرموز

STATEN ISLAND
المنطقة التعليمية 31
مدرسة التوزيع الجغرافي
مدرسة غير تابعة للتوزيع
الجغرافي
مدارس متعددة
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  1.28ميل

31

المدارس االبتدائية بالمنطقة التعليمية 32

المنطقة التعليمية  32هي منطقة تعليمية تعتمد سياسة التوزيع الجغرافي ،مما يعني أن جميع العائالت التي تقيم في نطاق المنطقة التعليمية لها مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .فيما يلي
جميع المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية  .32بينما يمكنك التقديم لاللتحاق بأي مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي أو غير تابعة للتوزيع الجغرافي ،إال أن فرصتك أفضل في الحصول على
عرض إلحاق من المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي .أثناء قيامك باختيار المدارس لطلب االلحاق الخاص بك ،راجع موقع ( )MySchoolsللتعرف على مجموعات التالميذ التي
حصلت على عروض إلحاق في العام الماضي.
رقم تعريف المدرسة
()DBN

النوع اسم المدرسة | العنوان
!

84 Schaefer Street | P.S./I.S. 045 Horace E. Greene

!

95 Grove Street | P.S. 075 Mayda Cortiella

!

220 Irving Avenue | P.S. 086 The Irvington

!

1328 Putnam Avenue | P.S. 106 Edward Everett Hale

!

515 Knickerbocker Avenue | P.S. 116 Elizabeth L Farrell

!

100 Irving Avenue | P.S. 123 Suydam

!

100 Noll Street | P.S. 145 Andrew Jackson

!

763 Knickerbocker Avenue | P.S. 151 Lyndon B. Johnson

!

800 Bushwick Avenue | P.S. 274 Kosciusko

!

88 Woodbine Street | P.S. 299 Thomas Warren Field

!

194 Harman Street | * P.S. 376

!

200 Woodbine Street | P.S. 377 Alejandrina B. De Gautier

!

242 Cooper Street | P.S. /I.S. 384 Frances E. Carter

مفتاح الرموز

 = bميسّر جزئيا ً
 = aميسّر بالكامل

SP

SP

SP

SP
SP a
SP

الصفوف

الهاتف

32K045

صف (8 - )3K

718-642-5360

32K075

صف (5 - )3K

718-574-0244

32K086

الروضة 5 -

718-574-0252

32K106

صف (5 - )3K

718-574-0261

32K116

صف ( ،)3Kالروضة 718-821-4623 5 -

32K123

صف (5 - )3K

718-821-4810

32K145

صف (5 - )3K

718-821-4823

32K151

صف (5 - )3K

718-326-6360

32K274

SP

SP a

b

b

صف ما قبل الروضة 718-642-5300 5 -

32K299

صف ما قبل الروضة 718-473-8230 5 -

32K376

718-573-0781

الروضة 5 -

32K377

صف ما قبل الروضة 718-574-0325 5 -

32K384

718-642-4890

صف (8 - )3K

* هذه المدرسة بها برنامج للموهوبين والمتفوقين ( )G&Tلصف الروضة

= برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

استخدم موقع  )C MySchools.nyc( MySchoolsلمعرفة المزيد عن خياراتك لصف الروضة ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،وتقديم الطلب!
82

BROOKLYN
المنطقة التعليمية 32
مدرسة التوزيع الجغرافي
حدود المنطقة التعليمية
 1بوصة =  0.21ميل

14
32
13 16
23 19
17

15

18

20

22
21

المدارس االبتدائية المستقلة بمدينة نيويورك

. اتصلوا بهذه المدارس مباشرة لمعرفة كيفية التقديم.المدارس المستقلة لها عملية مختلفة لتقديم طلب االلتحاق بصف الروضة

الهاتف

الصفوف

رقم تعريف المدرسة
)DBN(

212-964-3792

5 - الروضة

84M080

212-533-2743

5 - الروضة

84M320

212-388-0241

8 - الروضة

84M330

646-790-2153

12 - الروضة

84M170

646-790-2161

12 - الروضة

84M174

212-845-9683

12 - الروضة

84M358

212-866-4608

8 - الروضة

84M186

212-289-3249

5 - الروضة

84M329

646-277-7170

12 - الروضة

84M351

646-442-6500

12 - الروضة

84M386

212-666-4134

8 - الروضة

646-274-1580

12 - الروضة

212-663-8216

5 - الروضة

84M702

212-678-2868

8 - الروضة

84M861

212-348-2518

8 - الروضة

84M168

646-812-9600

12 - الروضة

84M335

212-722-0232

12 - الروضة

المنطقة
التعليمية اسم المدرسة | العنوان

Henry Street 220 | 2 Manhattan Charter School
Attorney Street 100 | Manhattan Charter School

1

East Houston Street 442 | Girls Preparatory Charter School of New York
49th Street West 439 | Success Academy Charter School - Hell's Kitchen

1

Irving Place 40 | Success Academy Charter School - Union Square
41st Street West 500 | Success Academy Charter School - Hudson Yards

2

Saint Nicholas Avenue 147 | Harlem Hebrew Language Academy Charter School
111th Street West 21 | Harlem Link Charter School

3

118th Street West 34 | 1 Success Academy Charter School - Harlem
113th Street West 240 | 4 Success Academy Charter School - Harlem

3

84M483

120th Street West 311 | New York French American Charter School

3

84M523

84th Street West 145 | Success Academy Charter School - Upper West
115th Street West 125 | Sisulu-Walker Charter School of Harlem

3

122nd Street West 134 | Future Leaders Institute Charter School
Madison Avenue 1573 | East Harlem Scholars Academy Charter School II

3

First Avenue 2351 | Harlem Village Academy East Charter School
Second Avenue 1991 | DREAM Charter School

4

84M382

4

1
2
2
3
3

3
4
4

646-790-2177

12 - الروضة

84M385

100th Street East 410 | 3 Success Academy Charter School - Harlem

212-348-2518

10 - الروضة

84M518

Second Avenue 2050 | East Harlem Scholars Academy Charter School
111th Street East 132 | Harbor Science and Arts Charter School

4

106th Street East 220 | Amber Charter School
123th Street East 240 | Harlem Prep Charter School

4

917-261-2700

8 - الروضة

84M704

212-534-9667

5 - الروضة

84M705

4

212-876-9953

12 - الروضة

84M708

646-360-2363

5 - الروضة

84M085

5th Avenue 2350 | Global Community Charter School

5

646-556-6283

12 - الروضة

84M284

5

212-991-2622

12 - الروضة

84M336

129th Street West 245 | Harlem Children's Zone Promise Academy I Charter School
133th Street West 625 | KIPP Infinity Charter School

646-556-6283

12 - الروضة

84M341

5

646-569-5900

12 - الروضة

84M357

Madison Avenue 2005 | Harlem Children's Zone Promise Academy II Charter School
131st Street West 461 | 6 Success Academy Charter School - Harlem

غير متوفر

2 - الروضة

84M380

5

غير متوفر

2 - الروضة

84M383

124th Street West 74 | Charter School 2 Harlem Village Academy West
129th Street East 70 | Storefront Academy Harlem Charter School

646-442-6600

12 - الروضة

84M384

12 - الروضة

84M481

128th Street East 176-144 | 2 Success Academy Charter School - Harlem
Madison Avenue 2005 | Democracy Prep Harlem Charter School

5

212-348-3795

5

4

5
5
5
5

646-380-2580

12 - الروضة

84M482

140th Street West 301 | 5 Success Academy Charter School - Harlem

646-812-9700

12 - الروضة

84M709

5

212-991-2655

12 - الروضة

84M726

124th Street West 74 | Harlem Village Academy West Charter School
133th Street West 625 | KIPP STAR College Preparatory Charter School

212-991-2630

12 - الروضة

84M068

6

646-701-7117

8 - الروضة

84M100

177th Street West 586 | KIPP NYC Washington Heights Academy Charter School
St Nicholas Avenue 691 | The Neighborhood Charter School of Harlem

646-558-0027

12 - الروضة

84M265

4 - الروضة

84M338

Fort Washington Avenue 701 | Success Academy Charter School - Washington Heights
164th Street West 401 | WHIN Music Community

6

844-489-0817

6

5
6
6

929-376-9987

3 - الروضة

84M373

187th Street West 652 | 1 Zeta Charter Schools – New York City

212-328-1775

8 - الروضة

84M430

6

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

Broadway 4280 | The Equity Project Charter School
 | غير متوفرAmber Charter School III

6

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

 | غير متوفرEducation Unlimited Lyceum Charter School

6

718-665-2805

8 - الروضة

84X233

7

718-260-6002

8 - الروضة

84X256

140th Street East 296 | Family Life Academy Charter School II
Concord Avenue 403 | Heketi Community Charter School

84

7

 تكملة،المدارس االبتدائية المستقلة بمدينة نيويورك

الهاتف

الصفوف

رقم تعريف المدرسة
)DBN(

718-292-5737

8 - الروضة

84X309

718-292-9526

8 - الروضة

84X364

| South Bronx Charter School for International Cultures and the Arts
Bruckner Boulevard 164
135th Street East 333 | South Bronx Classical Charter School II

7

المنطقة
التعليمية اسم المدرسة | العنوان
7
7

347-273-8439

8 - الروضة

84X387

144th Street East 413 | Brilla College Preparatory Charter School

718-993-1740

8 - الروضة

84X389

7

718-292-7015

8 - الروضة

84X394

Bronx Global Learning Institute for Girls Charter School
Brown Place 170 | Mott Haven Academy Charter School

718-402-3300

6 - الروضة

84X407

Willis Avenue 388 | Bronx Charter School for Children

7

718-860-8774

5 - الروضة

84X465

7

718-585-6580

5 - الروضة

84X472

151st Street East 192 | Boys Preparatory Charter School of New York
Gerard Avenue 370 | Family Life Academy Charter School III

718-585-4215

8 - الروضة

84X491

7

347-286-7950

12 - الروضة

84X493

141st Street East 677 | Academic Leadership Charter School
Morris Avenue 339 | 1 Success Academy Charter School - Bronx

646-659-6029

5 - الروضة

84X497

7

347-226-9094

5 - الروضة

84X554

Jackson Avenue 609 | Storefront Academy Charter School
138th Street East 423 | New York City Montessori Charter School

347-273-8439

3 - الروضة

84X586

3 - الروضة

84X609

College Avenue 452 | Brilla Veritas College Preparatory Charter School
Alexander Avenue 222 | 2 Zeta Charter Schools – New York City

7

929-376-9987

7

7

7
7
7
7

غير متوفر

1 - الروضة

84X614

156th Street East 250 | DREAM Mott Haven Charter School

غير متوفر

2 - الروضة

84X623

7

718-943-3737

12 - الروضة

84X704

Wales Avenue 411 | Neighborhood Charter School: Bronx
Concourse Village West 730 | KIPP Academy Charter School

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

7

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

 | غير متوفرBrilla Charter School Caritas
 | غير متوفرBrilla Charter School Pax

7
7

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

 | غير متوفر1# Uncommon New York City Charter School

7

718-684-6505

8 - الروضة

84X165

8

718-991-5500

12 - الروضة

84X345

Bolton Avenue 625 | Grand Concourse Academy Charter School
Bryant Avenue 730 | Hyde Leadership Charter School

718-328-5480

8 - الروضة

84X362

8

646-558-0043

12 - الروضة

84X464

Story Avenue 1535 | 7 Icahn Charter School
|
Bolton Avenue 885 4 Success Academy Charter School - Bronx

718-292-2113

8 - الروضة

84X487

8

غير متوفر

2 - الروضة

84X613

Kelly Street 681 | Girls Preparatory Charter School of the Bronx
Close Avenue 1090 | Bold Charter School

غير متوفر

3 - الروضة

84X619

8 - الروضة

84X730

Hutchinson River Parkway 925 | Bronx Arts and Science Charter School
Longfellow Avenue 950 | Bronx Charter School for the Arts

8

718-893-1042

8

8
8
8
8

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

 | غير متوفرDREAM Charter School Hunts Point

718-294-1706

8 - الروضة

84X133

9

646-790-2145

12 - الروضة

84X380

Fulton Avenue 1701 | 6 Icahn Charter School
Teller Avenue 1000 | 3 Success Academy Charter School - Bronx

718-293-6950

8 - الروضة

84X419

12 - الروضة

84X461

Inwood Avenue 1349 | Bronx Academy of Promise Charter School
165th Street West 180 | Metropolitan Lighthouse Charter School

9

718-893-0640
718-796-9895

5 - الروضة

84X486

Third Avenue 3490 | Rosalyn Yalow Charter School

9

929-285-3025

5 - الروضة

84X489

9

347-286-7965

12 - الروضة

84X494

Third Avenue 3458 | South Bronx Classical Charter School III
Saint Paul’s Place 450 | 2 Success Academy Charter School - Bronx

718-860-4340

4 - الروضة

84X588

9

غير متوفر

2 - الروضة

84X620

Third Avenue 3458 | South Bronx Classical Charter School IV
Bathgate Avenue 1946 | 5 Bronx Charter School for Excellence

718-410-8100

5 - الروضة

84X705

8 - الروضة

84X706

170th Street West 14 | Family Life Academy Charter School
Third Avenue 3565 | Harriet Tubman Charter School

9

718-537-9912

9

9
9

9
9
9

718-716-8105

8 - الروضة

84X717

Brook Avenue 1525 | Icahn Charter School

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

9

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

 | غير متوفرFamily Life Academy Charter School IV
| غير متوفرGirls Preparatory Charter School of the Bronx II

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

9

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

 | غير متوفرWildflower New York Charter School
 | غير متوفر3 Zeta Charter School – New York City

718-944-1400

8 - الروضة

84X398

Webster Avenue 3170 | Bronx Community Charter School

10

85

9
9
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212-534-9667

5 - الروضة

84X592

212-991-2610

12 - الروضة

84X598

غير متوفر

2 - الروضة

84X599

المنطقة
التعليمية اسم المدرسة | العنوان
Corlear Avenue 3120 | Amber Charter School II
Jerome Avenue 2246 | KIPP Freedom Charter School

10

182nd Street East 685 | Cardinal McCloskey Charter School
Jerome Avenue 2246 | KIPP Elements Primary Charter School

10

Benedict Avenue 1960 | Bronx Charter School for Excellence
Bronxdale Ave 1640 | 2 Icahn Charter School

11

10

غير متوفر

12 - الروضة

84X616

718-828-7301

8 - الروضة

84X255

10

718-828-6107

8 - الروضة

84X378

718-828-0034

8 - الروضة

84X422

Pelham Parkway South 1500 | 3 Icahn Charter School

11

718-655-6660

5 - الروضة

84X484

11

718-828-0034

8 - الروضة

84X496

Gunther Avenue 2545 | Bronx Charter School for Better Learning II
Pelham Parkway South 1500 | 4 Icahn Charter School

718-828-0034

8 - الروضة

84X538

11

718-828-7301

5 - الروضة

84X579

Pelham Parkway South 1500 | 5 Icahn Charter School
Holland Avenue 1804 | Bronx Charter School for Excellence II

718-892-1276

4 - الروضة

84X589

11

718-828-7301

3 - الروضة

84X608

Carpenter Avenue 3956 | 3 Bronx Charter School for Excellence
Carpenter Avenue 3956 | 4 Bronx Charter School for Excellence

718-655-6660

5 - الروضة

84X718

Baychester Avenue 3740 | Bronx Charter School for Better Learning

11

347-871-9002

8 - الروضة

84X124

Southern Boulevard 1232 | Children's Aid College Prep Charter School
Intervale Avenue 1001 | Bronx Lighthouse Charter School

12

Fox Street 977 | South Bronx Classical Charter School
 | غير متوفر4 Zeta Charter School – New York City

12

11

11
11
11

646-915-0025

12 - الروضة

84X185

718-860-4340

8 - الروضة

84X346

12

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

718-622-5994

12 - الروضة

84K508

Waverly Avenue 510 | Achievement First Endeavor Charter School

13

718-636-0360

12 - الروضة

84K517

13

718-858-1629

8 - الروضة

84K536

Macon Street 141 | Leadership Prep Bedford Stuyvesant Charter School
Saint Edwards Street 51 | Community Roots Charter School

718-399-3824

8 - الروضة

84K702

13

646-790-2137

12 - الروضة

84K752

Emerson Place 241 | Community Partnership Charter School
Park Avenue 101 | Success Academy Charter School - Fort Greene

718-305-4199

5 - الروضة

84K766

13

718-310-3588

5 - الروضة

84K789

Willoughby Street 55 | The International Charter School of New York
Adelphi Street 300 | Compass Charter School

718-722-7634

8 - الروضة

84K879

الروضة

غير متوفر

Willoughby Street 80 | 13 Brooklyn Prospect Charter School - CSD
 | غير متوفر6 Ascend Brooklyn Charter School

13

غير متوفر

14

12

13
13
13
13

718-302-7700

8 - الروضة

84K037

Heyward Street 215 | Beginning With Children Charter School II

718-704-1439

12 - الروضة

84K125

14

718-704-1419

12 - الروضة

84K182

Throop Avenue 211 | 2 Success Academy Charter School - Bed-Stuy
3th Street South 183 | Success Academy Charter School - Williamsburg

718-704-1439

12 - الروضة

84K367

14

718-302-2085

5 - الروضة

84K701

Tompkins Avenue 70 | 1 Success Academy Charter School - Bed-Stuy
Willoughby Avenue 545 | Brooklyn Charter School

718-704-1460

12 - الروضة

84K129

8 - الروضة

84K362

Baltic Street 284 | Success Academy Charter School - Cobble Hill
Fifth Avenue 646 | Hellenic Classical Charter School

15

718-499-0957

15

14
14
15

718-858-7813

8 - الروضة

84K651

Henry Street 732 | PAVE Academy Charter School

غير متوفر

2 - الروضة

84K930

15

غير متوفر

2 - الروضة

84K937

5th Avenue 5323 | LEEP Dual Language Academy
53th Street 473 | Brooklyn RISE Charter School

718-285-3787

8 - الروضة

84K406

16

718-638-1830

12 - الروضة

84K593

Quincy Street 616 | EMBER Charter School for Mindful Education, Innova
Patchen Avenue 239 | Excellence Boys Charter School

718-443-2136

5 - الروضة

84K649

Gates Avenue 800 | La Cima Charter School

16

718-638-1875

12 - الروضة

84K712

16

718-246-5681

8 - الروضة

84K731

Monroe Street 794 | Excellence Girls Charter School
Quincy Street 856 | Brooklyn Excelsior Charter School

718-453-1001

8 - الروضة

84K782

16

718-989-6702

8 - الروضة

84K333

Lewis Avenue 82 | Bedford Stuyvesant New Beginnings Charter School
St Marks Avenue 443 | Explore Exceed Charter School

347-471-2580

12 - الروضة

84K356

12 - الروضة

84K357

East New York Avenue 790 | Achievement First Crown Heights Charter School
Park Place 1224 | KIPP AMP Charter School

17

718-943-3740

86

15
16

16
17
17

 تكملة،المدارس االبتدائية المستقلة بمدينة نيويورك

الهاتف

الصفوف

رقم تعريف المدرسة
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718-703-4484

8 - الروضة

84K704

646-790-2129

12 - الروضة

84K741

718-771-2090

8 - الروضة

84K742

646-790-2121

12 - الروضة

84K756

347-390-3190 8-5 ،2 - الروضة

84K777

المنطقة
التعليمية اسم المدرسة | العنوان
Parkside Avenue 655 | Explore Charter School
|
Crown Street 330 Success Academy Charter School - Crown Heights

17

Rochester Avenue 188 | Explore Empower Charter School
Prospect Place 760 | Success Academy Charter School - Prospect Heights

17

Empire Boulevard 791 | Ocean Hill Collegiate Charter School
Albany Avenue 532 | Achievement First Voyager Charter School

17

17
17

غير متوفر

12 - الروضة

84K876

17

646-790-2150

12 - الروضة

84K886

8 - الروضة

84K379

Snyder Avenue 15 | Success Academy Charter School - Flatbush
Remsen Avenue 1077 | Explore Excel Charter School

17

718-303-3245

18

18

347-390-0460

12 - الروضة

84K608

Winthrop Street 905 | Kings Collegiate Charter School

718-907-9150

12 - الروضة

84K652

18

347-390-0570

12 - الروضة

84K724

Rockaway Parkway 205 | Brooklyn Ascend Charter School
100th Street East 1001 | Leadership Prep Canarsie Charter School

347-491-7701

5 - الروضة

84K736

18

347-713-0100

8 - الروضة

84K759

Avenue B 9301 | The New American Academy Charter School
Flatlands Avenue 9719 | Canarsie Ascend Charter School

718-683-3300

5 - الروضة

84K792

2 - الروضة

84K927

Linden Boulevard 1400 | Cultural Arts Academy Charter School at Spring Creek
57th Street East 475 | Ivy Hill Preparatory Charter School

18

غير متوفر

18

18
18
18

غير متوفر

2 - الروضة

84K933

Albany Avenue 870 | Lefferts Gardens Ascend Charter School

غير متوفر

2 - الروضة

84K934

18

718-485-4924

12 - الروضة

84K358

Albany Avenue 870 | East Flatbush Ascend Charter School
Pennsylvania Avenue 557 | Achievement First East New York Charter School

347-471-2055

12 - الروضة

84K680

8 - الروضة

84K740

Hegeman Avenue 982 | Achievement First Aspire Charter School
Linden Boulevard 2635 | Brooklyn Scholars Charter School

19

718-348-9360
718-495-5620

8 - الروضة

84K769

12 - الروضة

84K774

Alabama Avenue 330 | Hyde Leadership Charter School- Brooklyn
Linwood Street 350 | Achievement First Apollo Charter School

19

347-471-2620

19

19
19
19

347-985-2140

7 - الروضة

84K785

Schenck Avenue 818 | Imagine Me Leadership Charter School

347-471-2700

12 - الروضة

84K788

19

347-464-7600

3 - الروضة

84K910

Van Siclen Ave 800 | Achievement First Linden Elementary School
Grant Avenue 396 | Cypress Hills Ascend Charter School

19

غير متوفر

1 - الروضة

84K929

Grant Avenue 396 | East Brooklyn Ascend Charter School

19

718-676-4755

12 - الروضة

84K744

21

347-514-7082

12 - الروضة

84K772

24th Avenue 8787 | Coney Island Preparatory Public Charter School
Avenue P 99 | Success Academy Charter School - Bensonhurst

718-682-5610

4 - الروضة

84K895

21

718-377-7200

8 - الروضة

84K746

Stillwell Avenue 1870 | 2 Hebrew Language Academy Charter School
Mill Avenue 2186 | Hebrew Language Academy Charter School

347-817-2017

12 - الروضة

84K781

22

917-246-4800

7 - الروضة

84K790

68th Street East 1420 | Success Academy Charter School - Bergen Beach
29th Street East 465 | Central Brooklyn Ascend Charter School

718-859-8400

8 - الروضة

84K791

Parkville Avenue 259 | Brooklyn Dreams Charter School

22

347-471-2600

12 - الروضة

84K626

Bergen Street 2021 | Achievement First Brownsville Charter School
Rockaway Avenue 985 | Leadership Prep Brownsville Charter School

23

Pitkin Avenue 1501 | Brownsville Ascend Charter School
Christopher Avenue 51 | Leadership Prep Ocean Hill Charter School

23

 | غير متوفر2 Renaissance Charter School
35th Avenue 34-149 | Elm Community Charter School

24

21
22
22

718-669-7461

12 - الروضة

84K711

347-294-2600

8 - الروضة

84K737

23

718-250-5767

12 - الروضة

84K775

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

347-770-6911

3 - الروضة

84Q385

347-403-9231

5 - الروضة

84Q170

8 - الروضة

84Q340

19th Street Beach 611 | Peninsula Preparatory Academy Charter School
Hartman Lane 710 | Challenge Preparatory Charter School

27

718-327-1352

27

23
25
27

646-790-2173

12 - الروضة

84Q374

141st Street 27-120 | Success Academy Charter School - South Jamaica

718-704-1421

12 - الروضة

84Q375

27

718-392-3405

4 - الروضة

84Q386

Nameoke Street 45-10 | Success Academy Charter School - Far Rockaway
79th Street 25-135 | 2 Our World Neighborhood Charter School

718-978-0075

5 - الروضة

84Q342

5 - الروضة

84Q372

Smith Street 05-122 | Rochdale Early Advantage Charter School
152nd Street 35-84 | Growing Up Green Charter School II

28

347-642-4306
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347-514-7060

12 - الروضة

84Q337

347-602-4335

12 - الروضة

84Q339

718-481-8200

8 - الروضة

84Q341

المنطقة
التعليمية اسم المدرسة | العنوان
249th Street 65-147 | Success Academy Charter School - Rosedale
Ridgedale Street 55-132 | Success Academy Charter School - Springfield Gardens

29

Riverton Street 46-118 | Riverton Street Charter School
218th Street 25-136 | Merrick Academy - Queens Public Charter School

29

13th Street 15-37 | VOICE Charter School of New York
28th Street 37-39 | Growing Up Green Charter School

30

29

718-479-3753

5 - الروضة

84Q704

718-361-1694

8 - الروضة

84Q304

29

347-642-4306

8 - الروضة

84Q321

718-487-9857

5 - الروضة

84Q359

12 - الروضة

84Q705

60th Street 29-31 | Academy of the City Charter School
81st Street 59-35 | The Renaissance Charter School

30

718-803-0060

30

30
30

718-392-3405

8 - الروضة

84Q706

35th Avenue 12-36 | Our World Neighborhood Charter School

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

30

718-705-8990

8-5

84R073

 | غير متوفر3 Our World Neighborhood Charter School
Merrill Avenue 100 | New World Preparatory Charter School

غير متوفر

2 - الروضة

84R077

31

غير متوفر

الروضة

غير متوفر

Richmond Avenue 1641 | Hellenic Classical Charter School - Staten Island
 | غير متوفرStaten Island Hebrew Public Charter School

347-471-2550

12 - الروضة

84K538

Covert Street 125 | Achievement First Bushwick Charter School

32

347-471-2690

12 - الروضة

84K784

32

347-294-2500

8 - الروضة

84K793

Woodbine Street 200 | Achievement First North Brooklyn Preparatory Charter School
Knickerbocker Avenue 751 | Bushwick Ascend Charter School

646-790-2173

12 - الروضة

84K882

Menahan Street 139 | Success Academy Charter School - Bushwick

32

.اقلب هذا الكتاب لقراءة دليل القبول ببرامج الموهوبين والمتفوقين
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